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HOTĂRÂREA NR. 47 
din 20 februarie 2020 

 
privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului CRISTOVICI Viorel 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.984/11.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5; 
Având în vedere cererea de demisie a domnului CRISTOVICI Viorel, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 

1.984/10.02.2020; 
Având în vedere referatul constatator nr. 1.984/11.02.2020; 
Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) teza I, alin. (10) şi ale alin. (17) teza I din Ordonanţa de 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului CRISTOVICI Viorel. 

 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului CRISTOVICI Viorel. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica domnului CRISTOVICI Viorel. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
HOTĂRÂREA NR. 48 
din 20 februarie 2020 

 
privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului HULEA Angelu 
Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.049/14.02.2020                                    

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5; 
Având în vedere cererea de demisie a domnului CRISTOVICI Viorel, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 

1.984/10.02.2020; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2.049/11.02.2020 către Organizaţia Judeţeană Galaţi a 

Partidului Național Liberal; 
Având în vedere adresa Partidului Național Liberal – Filiala Teritorială Galaţi nr. 45/13.02.2020, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2.049/13.02.2020; 
Având în vedere raportul Comisiei de validare din data de 14.02.2020, cu privire la validarea mandatului de consilier 

judeţean al domnului HULEA Angelu; 
Având în vedere prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (3) şi alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) şi ale art. 597 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului HULEA Angelu, ales în Consiliul Judeţean Galaţi la 
alegerile locale din 5 iunie 2016. 
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Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 122/08.07.2016 privind stabilirea componenţei comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, în sensul completării componenţei comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului 
Judeţean Galaţi cu domnul HULEA Angelu. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului HULEA Angelu. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

HOTĂRÂREA NR. 49 
din 20 februarie 2020 

 
privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului CREŢU Sorin 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.897/11.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5; 
Având în vedere cererea de demisie a domnului CREŢU Sorin, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 

1.897/07.02.2020; 
Având în vedere referatul constatator nr. 1.897/07.02.2020; 
Având în vedere prevederile art. 204 alin. (2) lit. a), alin. (6) teza I, alin. (10) şi ale alin. (17) teza I din Ordonanţa de 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se constată încetarea de drept, prin demisie, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier 
judeţean al domnului CREŢU Sorin. 

 

Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului CREŢU Sorin. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica domnului CREŢU Sorin. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
 

HOTĂRÂREA NR. 50 
din 20 februarie 2020 

 
privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului IOSIF Iulian 
Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.048/14.02.2020                                    

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Judeţean Galaţi nr. 5; 
Având în vedere cererea de demisie a domnului CREȚU Sorin, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 

1.897/07.02.2020; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 2.048/11.02.2020 către Organizaţia Judeţeană Galaţi a 

Partidului Național Liberal; 
Având în vedere adresa Partidului Național Liberal – Filiala Teritorială Galaţi nr. 44/13.02.2020, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 2.048/13.02.2020; 
Având în vedere raportul Comisiei de validare din data de 14.02.2020, cu privire la validarea mandatului de consilier 

judeţean al domnului IOSIF Iulian; 
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Având în vedere prevederile art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

Având în vedere prevederile art. 31 alin. (3) şi alin. (5) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) şi ale art. 597 alin. (2) lit. e) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului IOSIF Iulian, ales în Consiliul Judeţean Galaţi la 
alegerile locale din 5 iunie 2016. 

 
Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 122/08.07.2016 privind stabilirea componenţei comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi, în sensul completării componenţei comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului 
Judeţean Galaţi cu domnul IOSIF Iulian. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului IOSIF Iulian. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

HOTĂRÂREA NR. 51 
din 20 februarie 2020 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. univ. dr. ing. Ghiţă BÂRSAN 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.861/06.02.2020         

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 

septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) și alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. univ. dr. ing. Ghiță 
BÂRSAN, personalitate marcantă a vieţii academice, în semn de recunoaştere şi respect, pentru profesionalism și pentru bogata 
și prestigioasa activitate pusă în slujba comunității militare și civile naționale. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

HOTĂRÂREA NR. 52 
din 20 februarie 2020 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.862/06.02.2020         

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
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Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 

septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) și alin. (5) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului prof. dr. ing. Cătălin FETECĂU, 
personalitate marcantă a vieţii academice, în semn de recunoaştere şi respect, pentru profesionalism și pentru bogata și 
prestigioasa activitate științifică pusă în slujba comunității gălățene. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

HOTĂRÂREA NR. 53 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea închiderii Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.910/13.02.2020         

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 5381/06.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1910/07.02.2020;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 1/04.02.2020 privind avizarea închiderii Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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 şi completările 
ulterioare;  

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă închiderea Centrului de pregătire pentru o viaţă independentă „Dragoş” din cadrul  Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care 
răspunde de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

HOTĂRÂREA NR. 54 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr. 1 din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi nr. 1 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.904/13.02.2020      

Consiliul Judeţean Galaţi;  
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 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 5273/06.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1904/07.02.2020;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 2/04.02.2020; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările  ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap aprobată prin 

Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi nr. 877/2018; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
Având în vedere avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 10921/ANPD/DGDPD/20.12.2019; 
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 şi completările 
ulterioare;  

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr. 1  din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi nr. 1, cu capacitate de 39 de beneficiari, situat în mun. Galaţi, str. Mihail Sadoveanu nr. 17. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care 
răspunde de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

HOTĂRÂREA NR. 55 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea reorganizării Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr. 2 din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane 
adulte cu dizabilităţi nr. 2 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.903/13.02.2020      

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 5272/06.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1903/07.02.2020;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 3/04.02.2020; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările  ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap aprobată prin 

Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi nr. 877/2018; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
Având în vedere avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 10919/ANPD/DGDPD/20.12.2019; 
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 şi completările 
ulterioare;  

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

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Centrului de recuperare şi reabilitare a persoanelor adulte cu handicap nr. 2 din cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu 
dizabilităţi nr. 2, cu capacitate de 50 de beneficiari, situat în mun. Galaţi, str. Furnaliştilor nr. 24. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care 
răspunde de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

HOTĂRÂREA NR. 56 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea reorganizării Centrului de îngrijire şi asistenţă „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.902/13.02.2020      

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 5271/06.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1902/07.02.2020;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 4/04.02.2020; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările  ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere Metodologia de reorganizare a centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap aprobată prin 

Decizia Preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi nr. 877/2018; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
Având în vedere avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Dizabilităţi nr. 10920/ANPD/DGDPD/20.12.2019; 
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 şi completările 
ulterioare;  

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reorganizarea Centrului de îngrijire şi asistenţă „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Galaţi în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”, cu 
capacitate de 15 de beneficiari, situat în oraşul Tg. Bujor, str. Victoriei nr. 5A. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care 
răspunde de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

HOTĂRÂREA NR. 57 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 
cu dizabilităţi nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.909/13.02.2020      
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Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 5278/06.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1909/07.02.2020;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 7/04.02.2020; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările  ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 şi completările 
ulterioare;  

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 
cu dizabilităţi nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care 
răspunde de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1 

 

ART. 1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social  „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1”,  aprobat prin 

hotărâre a Consiliului  Judeţean Galați, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 

informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

ART. 2  Serviciul social „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1”, cod serviciu social 8790CR-D-I, cu capacitate de 39 locuri, fără personalitate juridică, este 

în subordinea furnizorului Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 000685/16.05.2014 şi are sediul în 

Municipiul Galaţi, str. Mihail. Sadoveanu nr. 17.  

ART. 3 Scopul serviciului social „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1”, este a asigura la nivelul local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă 

specială a persoanelor adulte cu dizabilităţi, de a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea menţinerii potenţialului personal. 

ART. 4 (1)Serviciul social „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1”, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a 

serviciilor sociale,  reglementat prin: 

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

b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități; 

e) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia  se stabileşte 

contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

(2) Standard specific minim de calitate aplicabil: Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilităţi; 

(3) Serviciul social „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr.1”, este înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean şi face parte din structura de personal a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați. 

ART. 5 (1) Serviciul social „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr.1”,  se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 

sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr.1” sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 
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f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

Art. 6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1”,   sunt persoane care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) au certificat de încadrare în grad de handicap; 

b) au domiciliul în judeţul Galați; 

c) nu au posibilitatea integrării/reintegrării în familie; 

d) au vârsta peste 18 ani. 

(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele: 

a) documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin (1): certificat de încadrare in grad de handicap, acte identitate (original si copie);  

b) alte documente medicale prevăzute in legislația specifica  in vigoare. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 

a) transfer la o altă instituţie; 

b) integrare în familie; 

c) deces. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1”, au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în calitate de  persoane cu dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr.1”,  au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

ART. 7 Principalele funcţiile ale serviciului social „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 1”,  sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. găzduire şi asigurarea hranei; 

2. supraveghere; 

3. îngrijire personală; 

4. menținerea achiziţiilor cognitive si fiziologice; 

5. socializare; 

6. asistenţă medicală; 

7. ergoterapie şi terapie ocupaţională, la nevoie. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi a publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. accesarea şi facilitarea la serviciile medicale, educative, recreative etc.; 

2. realizarea unui Ghid al beneficiarilor şi asigurarea informării asupra conținutului acestuia; 

3. asigurarea accesului şi furnizarea de materiale informative potenţialilor beneficiari; 

4. colaborarea cu instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale sau conexe; 

5. realizarea de activităţi de promovare a imaginii serviciului social prin asigurarea accesului liber al publicului larg;  

6. elaborarea de rapoarte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot 

intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. participare activă la viaţa comunităţii; 

2. elaborarea şi aplicarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

3. aplicarea de chestionare privind identificarea situaţiilor de abuz; 

4. prevenirea situaţiilor de abuz sau neglijenţă, precum şi aplicarea unei proceduri prin  identificarea şi soluţionarea situaţiilor de abuz şi neglijenţă. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

a. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

b. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

c. realizarea şi aplicarea de chestionare de satisfacţie a clientului; 

d. stabilirea de obiective SMART şi a indicatorilor de performanţă cu evaluarea periodică a acestora. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului: 

1. respectarea sumelor alocate pe beneficiar stabilite prin normative legale în vigoare; 

2. folosirea în mod eficient a resurselor materiale aflate în dotarea centrului social; 

3. stimularea perfecţionării şi autoperfecţionării. 

ART. 8 (1) Structura de personal a serviciul social „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr.1” este aprobată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean şi este formată 

din următoarele categorii: 

a) personal de conducere: şef de centru;  

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar;  

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire.  

(2) Raportul angajat/beneficiar este de: 1.5/1 

(3) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.  

ART. 9  (1) Personalul de conducere este reprezentat de şeful de centru. 

(2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc 

în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii 

de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 
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m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă 

ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.  

ART. 10 (1) Personalul de specialitate este format din: 

a) asistent medical generalist (325901); 

b) asistent social (263501); 

c) infirmieră (532103); 

d) kinetoterapeut (226405); 

g) psihopedagog (263412). 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; 

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Atribuţiile personalului de specialitate  sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: 

a) administrator; 

b) inspector de specialitate cu studii superioare economice; 

c) magaziner; 

d) muncitori calificaţi; 

e) şofer; 

f) îngrijitoare. 

(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire  sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Galați.  

ART. 12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: a) bugetul de stat; b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; c) alte surse, în conformitate cu prevederile 

legale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 58 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 
cu dizabilităţi nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.908/13.02.2020      

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 5277/06.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1908/07.02.2020;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 8/04.02.2020; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările  ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 şi completările 
ulterioare;  

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 
cu dizabilităţi nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care 
răspunde de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2 

 

ART. 1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social  „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2”,  aprobat prin 

hotărâre a Consiliului  Judeţean Galați, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la 

informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

ART. 2  Serviciul social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2”, cod serviciu social 8790CR-D-I, cu capacitate de 50 locuri, fără personalitate juridică, este 

în subordinea furnizorului Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 000685/16.05.2014 şi are sediul în 

Municipiul Galaţi, str. Furnaliştilor,nr. 24.  

ART. 3 Scopul serviciului social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2”, este a asigura la nivelul local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă 

specială a persoanelor adulte cu dizabilităţi, de a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea menţinerii potenţialului personal. 

 ART. 4 (1) Serviciul social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2”, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare 

a serviciilor sociale,  reglementat prin: 

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

b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Hotărârea Guvernului nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap cu modificările şi completările ulterioare ; 

d) Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități; 

e) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 

contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

(2) Standard specific minim de calitate aplicabil: Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilităţi; 

(3) Serviciul social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2”, este înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean şi face parte din structura de personal a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați. 

ART. 5 (1) Serviciul social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2”,  se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 

sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2” sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

Art. 6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2”,   sunt persoane care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) au certificat de încadrare în grad de handicap; 

b) au domiciliul în judeţul Galați; 

c) nu au posibilitatea integrării/reintegrării în familie; 

d) au vârsta peste 18 ani. 

(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele: 

a) documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin (1): certificat de încadrare in grad de handicap, acte identitate (original si copie);  

b) alte documente medicale prevăzute în legislația specifica  în vigoare. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 

a) transfer la o altă instituţie; 

b) integrare în familie; 

c) deces. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de “Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2”, au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;  

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în calitate de  persoane cu dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2”,  au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

ART. 7 Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2”,  sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. găzduire şi asigurarea hranei; 

2. supraveghere; 

3. îngrijire personală; 
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4. menținerea achiziţiilor cognitive si fiziologice; 

5. socializare; 

6. asistenţă medicală; 

7. ergoterapie şi terapie ocupaţională, la nevoie. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi a publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. accesarea şi facilitarea la serviciile medicale, educative, recreative, etc; 

2. realizarea unui Ghid al beneficiarilor şi asigurarea informării asupra continutului acestuia; 

3. asigurarea accesului şi furnizarea de materiale informative potenţialilor beneficiari; 

4. colaborarea cu instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale sau conexe; 

5. realizarea de activităţi de promovare a imaginii serviciului social prin asigurarea accesului liber al publicului larg;  

6. elaborarea de rapoarte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot 

intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, prin asigurarea următoarelor activităţi:  

1. participare activă la viaţa comunităţii; 

2. elaborarea şi aplicarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

3. aplicarea de chestionare privind identificarea situaţiilor de abuz; 

4. prevenirea situaţiilor de abuz sau neglijenţă, precum şi aplicarea unei proceduri prin  identificarea şi soluţionarea situaţiilor de abuz şi neglijenţă. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

a. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

b. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

c. realizarea şi aplicarea de chestionare de satisfacţie a clientului; 

d. stabilirea de obiective SMART şi a indicatorilor de performanţă cu evaluarea periodică a acestora. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului: 

1. respectarea sumelor alocate pe beneficiar stabilite prin normative legale în vigoare; 

2. folosirea în mod eficient a resurselor materiale aflate în dotarea centrului social; 

3. stimularea perfecţionării şi autoperfecţionării. 

ART. 8 (1) Structura de personal a serviciul social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi nr. 2” este aprobată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean şi este formată 

din următoarele categorii: 

a) personal de conducere: şef de centru;  

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar;  

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire.  

(2) Raportul angajat/beneficiar este de: 1.5/1 

(3) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat.  

ART. 9  (1) Personalul de conducere este reprezentat de şeful de centru. 

(2) Atribuţiile sefului de centru sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc 

în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii 

de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

 j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; 

 l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă 

ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.  

ART. 10 (1) Personalul de specialitate este format din: 

a) asistent medical generalist (325901); 

b) asistent social (263501); 

c) infirmieră (532103); 

d) kinetoterapeut (226405); 

g) psiholog (263411); 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; 

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Atribuţiile personalului de specialitate  sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: 

a) administrator; 

b) inspector de specialitate cu studii superioare economice; 

c) magaziner; 

d) muncitori calificaţi; 

e) şofer; 

f) îngrijitoare. 
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(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire  sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Galați.  

ART. 12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul de stat; 

b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

c) alte surse, în conformitate cu prevederile legale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 59 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 
cu dizabilităţi „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.907/13.02.2020      

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 5276/06.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1907/07.02.2020;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 9/04.02.2020; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările  ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor 

specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, 

precum şi a regulamentelor–cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 şi completările 
ulterioare;  

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte 
cu dizabilităţi „Elena” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care 
răspunde de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena” 

 

ART. 1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social  „Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”,  aprobat 

prin hotărâre a Consiliului  Judeţean Galați, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare 

la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii 

legali/convenţionali, vizitatori. 

ART. 2  Serviciul social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena””, cod serviciu social 8790CR-D-I, cu capacitate de 15 locuri, fără personalitate juridică, 

este în subordinea furnizorului Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 000685/16.05.2014 şi are sediul 

în oraşul Tg. Bujor, str. Victoriei nr. 5A.  

ART. 3 Scopul serviciului social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”, este a asigura la nivelul local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă 

specială a persoanelor adulte cu dizabilităţi, de a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea menţinerii potenţialului personal. 

 ART. 4 (1)Serviciul social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi 

funcţionare a serviciilor sociale,  reglementat prin: 

a) Legea 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Hotărârea Guvernului nr. 268 /2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap cu modificările şi completările ulterioare ; 
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d) Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități; 

e) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale şi a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabileşte 

contribuţia lunară de întreţinere datorată de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidenţiale, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

(2) Standard specific minim de calitate aplicabil: Ordinul 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii  pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte 

cu dizabilităţi; 

(3) Serviciul social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”, este înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean şi face parte din structura de personal a 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați. 

ART. 5 (1) Serviciul social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”,  se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 

sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin 

lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena” sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

d) deschiderea către comunitate; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 

g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu 

Art.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în ”Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”,   sunt persoane care îndeplinesc următoarele condiţii: 

a) au certificat de încadrare în grad de handicap; 

b) au domiciliul în judeţul Galați; 

c) nu au posibilitatea integrării/reintegrării în familie; 

d) au vârsta peste 18 ani. 

(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele: 

a) documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin (1): certificat de încadrare in grad de handicap, acte identitate (original si copie); 

b) alte documente medicale prevăzute în legislația specifică  în vigoare. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 

a) transfer la o altă instituţie; 

b) integrare în familie; 

c) deces. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de “Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”, au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în calitate de  persoane cu dizabilităţi. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în “Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena””,  au următoarele obligaţii: 

a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; 

b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale; 

c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială; 

d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; 

e) să respecte prevederile prezentului regulament. 

ART. 7 Principalele funcţiile ale serviciului social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”,  sunt următoarele: 

a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. găzduire şi asigurarea hranei; 

2. supraveghere; 

3. îngrijire personală; 

4. menținerea achiziţiilor cognitive si fiziologice; 

5. socializare; 

6. asistenţă medicală; 

7. ergoterapie şi terapie ocupaţională, la nevoie. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi a publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. accesarea şi facilitarea la serviciile medicale, educative, recreative etc.; 

2. realizarea unui Ghid al beneficiarilor şi asigurarea informării asupra conținutului acestuia; 

3. asigurarea accesului şi furnizarea de materiale informative potenţialilor beneficiari; 

4. colaborarea cu instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul asistenţei sociale sau conexe; 

5. realizarea de activităţi de promovare a imaginii serviciului social prin asigurarea accesului liber al publicului larg; 

6. elaborarea de rapoarte de activitate. 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot 

intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, prin asigurarea următoarelor activităţi:  

1. participare activă la viaţa comunităţii; 

2. elaborarea şi aplicarea Cartei drepturilor beneficiarilor; 

3. aplicarea de chestionare privind identificarea situaţiilor de abuz; 

4. prevenirea situaţiilor de abuz sau neglijenţă, precum şi aplicarea unei proceduri prin  identificarea şi soluţionarea situaţiilor de abuz şi neglijenţă. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

a. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

b. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

c. realizarea şi aplicarea de chestionare de satisfacţie a clientului; 

d. stabilirea de obiective SMART şi a indicatorilor de performanţă cu evaluarea periodică a acestora. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului: 

1. respectarea sumelor alocate pe beneficiar stabilite prin normative legale în vigoare; 

2. folosirea în mod eficient a resurselor materiale aflate în dotarea centrului social; 

3. stimularea perfecţionării şi autoperfecţionării. 

ART. 8 (1) Structura de personal a serviciul social "Centrul de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi „Elena”” este aprobată prin Hotărâre a Consiliului Judeţean şi este 

formată din următoarele categorii: 

a) personal de conducere: şef de centru;  

b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă; personal de specialitate şi auxiliar; 

c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire.  

(2) Raportul angajat/beneficiar este de : 1.5/1 
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(3) Încadrarea personalului se realizează cu respectarea numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii aprobat. 

ART. 9  (1) Personalul de conducere este reprezentat de şeful de centru. 

(2) Atribuţiile sefului de centru sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc 

în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii 

de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;  

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; 

 l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale 

societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii; 

o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 

diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, asistenţă socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă 

ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 

(5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.  

ART. 10 (1) Personalul de specialitate este format din: 

a) asistent medical generalist (325901); 

b) asistent social (263501); 

c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); 

d) psiholog (263411); 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; 

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Atribuţiile personalului de specialitate  sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: 

a) administrator; 

b) inspector de specialitate cu studii superioare economice; 

c) magaziner; 

d) muncitori calificaţi; 

e) şofer; 

f) îngrijitoare. 

(2) Atribuţiile personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire  sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Galați.  

ART. 12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a) bugetul de stat; 

b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

c) alte surse, în conformitate cu prevederile legale. 

 

HOTĂRÂREA NR. 60 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  
Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.905/13.02.2020      

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 5; 
Având în vedere adresa D.G.A.S.P.C. Galaţi nr. 5274/06.02.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 

1905/07.02.2020; 
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al D.G.A.S.P.C. Galaţi nr. 5/04.02.2020; 
Având în vedere Avizul consultativ al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 27/DPSS/09.01.2020; 
Având în vedere prevederile art. 405 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) din Regulamentul–cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei generale 

de asistenţă socială şi protecţia copilului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-
cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
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Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), d), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statele de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Galaţi conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. În vederea aplicării procedurilor reglementate de legislaţie cu privire la modificarea raporturilor de muncă se 
stabileşte un termen de 60 de zile de la aprobarea prezentei hotărâri. 

 
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 

nr.215/22.10.2019 privind aprobarea organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistentă Sociala şi Protecţia 
Copilului Galaţi. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, care 

răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                 Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
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CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

1493      DIRECTOR 
    GENERAL 
 

41 

1452 
COLEGIUL DIRECTOR 

                      Director general adjunct    
1407                 pentru protecţie socială 

                            

   
   30 
1377 

                     Director general adjunct    
 47                   economic şi administrativ 

                      

   4 

  43   

  2             Compartiment  

                       proiecte 
                            

   - 

   2 

  8                         Serviciul   

                   asistenţă C.P.C.  şi CEMPAH            

   1 

   7     

  12                Serv. resurse umane,     
                        organizare şi formare 
                              profesională 

  1 

11   

  6                 Biroul adoptii si           
                           postadoptii 

   1 

   5     

  8             Serviciul juridic şi    

                            contencios 

   1 

   7     

 6             Comp. resurse umane,     

                      organizare şi     
        formare profesională     

  - 

  6    

 2            Compartiment    

                      monitorizare,  

mass-media 
          

  - 

  2  

  3        Compartimentul intern  de  

prevenire şi protecţie  

         

  - 

 3   
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                     Director general adjunct    
 47                  economic şi administrativ 

                       

   4 

  43   

 16            Serviciul financiar-contabilitate   

                         şi analiză economică              

  2 

 14    

 6                     Biroul financiar-          
                         salarizare        

 1 

 5     

                  Serviciul achizitii publice     

 10                si urmarire contracte 
                                 

   1 

9   

 2               Compartiment contractare            
                             servicii sociale 

 - 

 2 

                     Compartiment control    
 2                   intern, asigurarea calitătii, anali- 
                      ză statistică, indicatori asistenţă 
          socială şi incluziune socială                    

   - 

 2 

                   Secţia  coordonare activitati   
 13                   administrative, reparatii curente, 
             tehnic si transport 

 
  1 

 12 

 6                  Compartiment contabilitate -          
                         buget 

 - 

 6 

 5               Compartiment urmărire            
                             contracte 

 - 

 5 

 2                  Compartiment atribuire contracte          
                       de achizitie publica 

 - 

 2      

 3                  Compartiment evidenţă         
                       prestaţii sociale şi casierie 

 - 

 3 

  6    Compartiment IT, evidenţă şi 

                 monitorizare gestiuni şi patrimoniu       

  - 

   6    
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                      Director general adjunct    
738                 pentru protecţie socială                           

   

   6 
 732 

 33             Serviciul management  

                   de caz pentru copiii din  
  sistemul de protecţie 

   specială 

  1 

  32 

 8              Serviciul de evaluare           
                           complexă copii         

  1 

 7   

                Serviciul evaluare iniţială  şi      

 14              intervenţie în situaţii de abuz, 

                   neglijare, trafic, migraţie, 
                    repatrieri 

   

  1 

  13    

 9            Serviciul de evaluare complexă  

                    a persoanelor adulte cu    
                    handicap        

  1 

 8     

                  Serviciul de asistenţă      
   8                persoane defavorizate şi 

          management de caz  
         persoane adulte               

   
  1 

  7   

2                 Compartimentul 

                       persoane vârstnice 

   - 

2   

5             Compartiment de asistenţă 
                   persoane defavorizate  şi 
       manag. de caz pers.adulte           

   - 

5    
10                 Asistenţi personali    
                               profesionişti         

   - 

10     

                  Biroul de stabilire     

 6                    prestaţii sociale 
           persoane cu handicap              

   

  1 

  5   

650           Asistenţi maternali     
                       profesionişti         

   - 

650

0     

 27           Compartiment man. de caz    

                  servicii  de tip familial       

   - 

 27      

   5           Compartiment man. de caz    
                  servicii de tip rezidenţial      

   - 

  5     
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                    Director general adjunct    
198                    pentru protecţie socială 
                         

   

  5 
 193 

                   Complexul      
49             de servicii Tecuci    

                             

  1 

 48 
     

   Centrul de  
27             plasament Tecuci                    
          
 

    
  - 

27    

                  Casa  
 5                „Speranţa”  Tecuci 

                              

  -         

 5 

      

             Compartiment 

6 coordonare      
- 

6 

            Casa    

6       „Ştefan”

                     

- 

6 

            Casa      

6  „Tudor”                    
- 

6 

               Compartimentul 
31             case      
        nr. 1                   

1 

30        

31           Compartimentul 
     case               
       nr. 2                     

1 

30 

            Compartiment    

6  coordonare

                     

- 

6 

            Casa   

6       „Andrei”

                     

- 

6 

            Casa     

6       „Ana”

                     

- 

6 

            Casa     

6       „Monica”

                     

- 

6 

                 Centrul de zi 
16                  Tecuci 
                         

  -              
16   

                     Director general adjunct    
262                    pentru protecţie socială 

                              

   
  9 
 253 

            Casa    

6       „Miruna”

                     

- 

6 

            Casa    

6  „Floare de colţ”

                     

- 

6 

            Casa     

6  „Cireşarii”
                     

- 

6 

                   Centrul de reabilitare şi reinte- 
 36                  grare socială a copiilor 
           Casa „David Austin” 
                            Munteni 

   

  1 

 35     

                   Echipa mobilă 

9                  pentru copilul cu  
           dizabilităţi                    

            
 -            

9    

                      Locuinţa 
2                       protejată 
                      nr. 1 
                     

 
 -                

2   

                   Complexul  de    

40               servicii sociale 
         „Dumbrava minunată” 
 

  1 

 39 
     

                  Compartiment 

9     coordonare      
- 

9 

                 case de tip 

30                   familial 

         

  - 

30 
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              Centrul de  primire  copii   
 32                 în   regim  urgenţă  

                        „Irene şi Stuart” 

   

  1 

31   

       Centrul  de consiliere şi 
 6                  asistenta pt. persoane cu 
         tulburări de spectru autist 

   

  1 

 5    

                            Centrul     

12                         maternal 

                             

  1 

  11 
     

62                       Centrul de plasa- 
      ment nr. 3 

                  

    1            

  61 
     

              Centrul de zi de socializare şi  
 9              petrecere a timpului liber(tip 
                  club) pt. persoane vârstnice 
                       „Sofia” 

   

  1 

8  

11          Centrul de zi pentru 

  copii aflaţi în sit. 

de risc de separare 
de părinţi 

                       

  1 

 10   

                  Centrul de consiliere şi 
 14                  sprijin pentru părinţi 
            şi copii  
            

   

  1 

 
13    

 14             Centrul de zi pentru pregăti- 

                   rea şi sprijinirea integrării sau 
        reintegrării copilului 

                       în familie 

  - 

  
14 

                  Centrul de îngrijire    
50                 şi  asistenţă pt. pers.  

          adulte cu dizabilităţi 
 „Maria”                      

  1 

 49 
          

                  Centrul de zi pentru 
 2                  sprijinirea victimelor 
            infracţiunilor 
            

   

  - 

 2    



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 10            Centrul de zi pt. pers.    
                   cu handicap adulte  

        „Pentru voi”                      

  1 

 9     

                  Centrul de îngrijire şi 

63               asistenţă pt. pers. adulte 
             cu dizabilităţi nr. 2                       

   

  1 

 62  

                Centrul de zi pt persoane 

 9                   adulte cu handicap  
                „ Luceafarul”        

   

  1 

  8   

                  Centrul de zi pt. pers. 

 9                 adulte cu handicap de        

           tip  Alzheimer         

   

  1 

  8     

                     Director general adjunct    
209                  pentru protecţie socială 

                              

   
  9 
 200 

 

   2          Centrul de protecţie a victime- 

                  lor traficului de persoane 

                         adulte 

                                         

  - 

 2     

                  Centrul de îngrijire şi 
55                asistenţă pt. pers. adulte 
            cu dizabilităţi nr. 1              

   
  1 

 54    

 -              Centrul de consiliere pentru 

  prevenirea şi combaterea 
      violenţei în familie 

                

  -      

 7               

                 Cămin  pt. persoane 
                          vârstnice 
15                   „ Sf. Nicolae”     
              Tg. Bujor                

   
  1 

 14         

 19           Centrul de îngrijire şi    

                  asistenţă  pt. pers. adulte 

      cu dizabilităţi "Elena” 

                                         

  1 

 18     

                  Centrul de zi pentru  
 10                 integrarea socio-prof.a 
          pers. adulte cu handicap           

   
  1 

  9     

   7          Centrul de consiliere şi infor-   

                     mare pers. adulte aflate 
                     în situaţii de nevoie 

-  

 7     

   1           Grup de suport pentru vict.  

                   violenţei domestice 

                      

-  

 1     

   1           Cabinet de consiliere vocaţională   
                  pt. vict. violenţei domestice 

                      

-   

 1     

10           Centrul de consiliere pentru 

  prevenirea şi combaterea 
      violenţei în familie 

                

  1      

 9               
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ANEXA Nr. 2 

 
RECAPITULAŢIE 

TOTAL GENERAL: 1493 

  

APARAT PROPRIU DE SPECIALITATE: 164 

     Din care:  

A.FUNCŢIONARI PUBLICI: 151 

               -directori 3 

- alte functii de conducere: 13 

                        - de execuţie: 

 

135 

 

B.PERSONAL CONTRACTUAL: 13 

                 

                                   - funcţii de conducere: 1 

                        - de execuţie: 

 

12 

 

PERSONAL CONTRACTUAL SERVICII SOCIALE: 669 

  

     

Din care: 

 

- funcţii de conducere: 23 

                                      - de execuţie: 646 

  

  

A.M.P.: 650 

 
A.P.P.: 10 
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ANEXA Nr. 3 

STATUL DE FUNCŢII AL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 
 

  APARATUL PROPRIU DE SPECIALITATE 
Nr. 

crt. 

Funcţia publică 
Clasa 

Gradul 

Profesional 
Nivelul şi specialitatea studiilor 

de conducere de execuţie 

1 director general    studii superioare- psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe 

administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau tehnice cu masterat, 

studii postuniversitare  în domeniul administraţiei publice sau management, programe 

de perfecţionare în administraţia publică cu durata minimum un an 

2 director general 

adjunct  pentru  

protecţie socială 

   studii superioare- psihologie, sociologie, asistenţă socială, ştiinţe umaniste, ştiinţe 

administrative, ştiinţe juridice, ştiinţe economice, medicină sau tehnice cu masterat, 

studii postuniversitare  în domeniul administraţiei publice sau management, programe 

de perfecţionare în administraţia publică cu durata minimum un an 

3 director general 

adjunct economic şi 

administrativ 

   studii superioare economice 

 

COMPARTIMENTUL PROIECTE 

1  consilier   l superior  Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 

2  consilier  l  superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 
 

SERVICIUL ASISTENTĂ CPC ŞI CEMPAH 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l superior studii superioare 

7  consilier l superior studii superioare 

8  referent lll superior studii medii 
 

SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS 

1 Şef serviciu    superioare juridice 

2  consilier juridic  l superior superioare juridice 

3  consilier juridic l superior superioare juridice 

4  consilier juridic l asistent superioare juridice 
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5  consilier juridic l asistent superioare juridice 

6  consilier  l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

7  consilier l superior studii superioare juridice, economice, administrative 

8  consilier  l superior  studii superioare juridice, economice, administrative 
 

BIROUL ADOPŢII ŞI POSTADOPŢII 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier  l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL RESURSE UMANE,ORGANIZARE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1 Şef serviciu    Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT RESURSE UMANE,ORGANIZARE, ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 

1  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

2  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

3  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

4  consilier l superior Studii superioare juridice, economice, administrative 

5  consilier l principal Studii superioare juridice, economice, administrative 

6  consilier l principal Studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENT MONITORIZARE, MASS-MEDIA 

1  consilier l superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 

2  consilier l superior Studii superioare socio-umane, juridice,economice, 

 administrative, tehnice, medicale 
 

COMPARTIMENT INTERN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE  

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

3  referent lll superior medii 
 

SERVICIUL  FINANCIAR-CONTABILITATE ŞI ANALIZĂ ECONOMICĂ 
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1 Şef serviciu    Superioare economice 
 

BIROUL  FINANCIAR – SALARIZARE 

1 Şef birou    Superioare economice 

2  consilier l superior Superioare tehnice, economice 

3  consilier l superior Superioare economice, administrative 

4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l superior Superioare economice 
 

COMPARTIMENT  CONTABILITATE – BUGET 

1  consilier l superior Superioare economice 

2  consilier l superior Superioare economice 

3  consilier l superior Superioare economice 

4  consilier l superior Superioare economice 

5  consilier l superior Superioare economice 

6  consilier l superior Superioare economice 
 

COMPARTIMENT EVIDENŢĂ PRESTAŢII SOCIALE ŞI CASIERIE 

1  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 

2  consilier l superior studii superioare juridice, economice,administrative 

3  referent  lll superior  medii 
 

 

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE ŞI URMĂRIRE CONTRACTE 

1 Şef serviciu    studii superioare juridice, economice, administrative 
 

COMPARTIMENTUL ATRIBUIRE CONTRACTE DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ 

1  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 
 

COMPARTIMENTUL  URMĂRIRE CONTRACTE 

1  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier achiziţii publice l superior studii superioare  juridice,economice,administrative, tehnice 

3  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

4  consilier achiziţii publice l principal studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

5  consilier achiziţii publice l principal studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

 
COMPARTIMENTUL CONTRACTARE SERVICII SOCIALE 

1  consilier achiziţii publice l superior studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 

2  consilier achiziţii publice l asistent studii superioare juridice, economice, administrative, tehnice 
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*salarizarea pentru funcţia publică de consilier achiziţii publice este cea pentru funcţia de consilier 

 
COMPARTIMENT  CONTROL INTERN, ASIGURAREA CALITĂŢII, ANALIZĂ STATISTICĂ, INDICATORI ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI INCLUZIUNE SOCIALĂ 

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 
 

COMPARTIMENT IT, EVIDENŢĂ ŞI MONITORIZARE GESTIUNI ŞI PATRIMONIU 

1  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

2  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

3  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

4  consilier l superior studii superioare juridce, economice,administrative,tehnice 

5  Referent de specialitate  ll asistent Superioare de scurtă durată 

6  referent lll superior Medii 
 

SERVICIUL EVALUARE INIŢIALĂ  ŞI INTERVENŢIE ÎN SITUAŢII DE ABUZ, NEGLIJARE, TRAFIC,MIGRAŢIE, REPATRIERE 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l  superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

10  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

11  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

12  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

13  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

14  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
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SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIII DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SPECIALĂ 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ SERVICII DE TIP FAMILIAL 

1   consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

10   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

11   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

12   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

13   consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

14   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

15   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

16   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

17   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

18   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

19   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

20   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

21   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

22   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

23   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

24   consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

25   consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

26   consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

27   consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

COMPARTIMENT MANAGEMENT DE CAZ SERVICII DE TIP REZIDENŢIAL 

1   consilier  l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5   consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXĂ COPII  

1 Şef Serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
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SERVICIUL DE  EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

1 Sef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

7  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

8  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

9  consilier l principal studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

BIROUL DE  STABILIRE PRESTAŢII SOCIALE PERSOANE CU HANDICAP 

1 Şef birou    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 

6  consilier l principal studii superioare de asistenţăsocială, sociale,umaniste, medicale sau  

alte studii superioare + un curs postuniversitar în domeniul asistenţei sociale 
 

SERVICIUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE ŞI MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE ADULTE 

1 Şef serviciu    studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

COMPARTIMENTUL DE  ASISTENŢĂ PERSOANE DEFAVORIZATE ŞI MANAGEMENT DE CAZ PERSOANE ADULTE 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

3  consilier l superior  studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  
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alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

4  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

5  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 
 

COMPARTIMENTUL PERSOANE VÂRSTNICE 

1  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

2  consilier l superior studii superioare de asist. socială, sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup. + un curs postuniv. în domeniul asistenţei sociale 

 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

SERVICII SOCIALE LA DOMICILIU 

 
1-650 ASISTENŢI MATERNALI PROFESIONIŞTI 

 
1-10 ASISTENŢI PERSONALI PROFESIONIŞTI 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

SECŢIA COORDONARE ACTIVITĂŢI ADMINISTRATIVE, REPARAŢII CURENTE,TEHNIC ŞI TRANSPORT 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   13  

 CONDUCERE 1    

1  şef secţie S 1  

2-10 

11-12 

13 

Inspector de specialitate lA 

Referent lA 

Muncitor necalificat 

 S 

G,M 

G,M 

9 

2 

1 

 

 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

COMPLEXUL DE SERVICII SOCIALE „DUMBRAVA MINUNATĂ”  

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   40  
 Personal de conducere şi administrare     
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1 

2 

3 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l  

şef centru 

 

S 

S 

M 

1 

1 

1 

 

 

4-33 

Personal pentru îngrijire de bazăşi educaţie 

formalăşi informală 

 instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

30 

 

 

 

 

34 

35 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Lucrător social principal 

Psiholog principal 

  

 

 

M 

S 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

  lucrător social 

  psihologie 

 

36-37 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

 Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

Asistenţă medicală 

 

38-39 

40 

Alte categorii de personal 

inspector de specialitate lA 

îngrijitoare 

  

S 

G,M 

 

2 

1 

 

economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

ECHIPA MOBILĂ PENTRU COPILUL CU DIZABILITĂŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  
1-3 

 

4 

5-6 

7-9 

 

Asistent social principal 

 

Asistent medical principal 

Psiholog principal 

Kinetoterapeut principal 

 

 S 

 

PL 

S 

S 

3 

 

1 

2 

3 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 

postuniversitar în  asistenţă socială 

medicale  

psihologie 

kinetoterapie  

 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

LOCUINŢA PROTEJATĂ NR. 1 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   2  
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1 

 

2 

Asistent social principal 

 

Psiholog principal 

 S 

 

S 

1 

 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs 

postuniversitar în  asistenţă sociale 

psihologie 

 Serviciile se vor acorda în colaborare cu  alte structuri în funcţie de nevoile beneficiarilor 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE REABILITARE ŞI  REINTEGRARE SOCIALĂ A COPIILOR  CASA”DAVID AUSTIN”-MUNTENI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   36  
 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

 

şef centru 

 

 

S 

S 

 

1 

1 

 

 

 

3-18 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

16 

 

 

 

 

19 

20 

21 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

Psiholog principal 

  

 

 

S 

S 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

Asistenţă social 

Psihologie 

Specializare în psihoterapie 

 

22 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

1 

 

Asistenţă medicală 

 

23-25 

26 

27-30 

31 

32-34 

35 

36 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătar 

Muncitor necalificat- bucătărie 

Ingrijitoare 

Şofer l 

Muncitor calificat lA – fochist 

Inspector de specialitate lA 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G.M 

G,M 

G,M 

G,M 

S 

S 

 

3 

1 

4 

1 

3 

1 

1 

 

calificare de bucătar 

 

 

 

calificare de fochist 

 

economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
COMPLEXUL DE SERVICII TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   49  

 Personal de conducere şi administrare     
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1 

2 

3 

 
Inspector de specialitate lA 

Magaziner 

Şef complex 

(şef centru) 
S 

S 

M 

1 

1 

1 

CENTRUL DE PLASAMENT – TECUCI 

Nr. crt. 

 

Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   25  

 

 

4-14 

15-16 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

Supraveghetor de noapte 

  

 

M 

G,M 

 

 

11 

2 

 

 

 

 

17 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

  

 

 

S 

 

 

 

1 

 

 

 

sociale 

 

18-19 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal, sora medicală 

principală 

  

 

PL,M 

 

 

2 

 

 

medicale 

 

20-22 

23-25 

26-27 

28 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA - bucătărie 

Ingrijitoare 

Muncitor calificat- lA 

Inspector de specialitate lA 

 

  

G,M 

G,M 

G,M 

S 

 

3 

3 

2 

1 

 

Calificare de bucătar 

 

calificări specifice 

Economice 

CENTRUL DE ZI- TECUCI 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   16  

 

 

29-31 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

 

 

 

 

 

M 

 

 

3 

 

 

 

 

32 

33 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

 

S 

S 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

sociale 

psihologie 
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34-35 

36-37 

38 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

S 

PL 

G.M 

 

2 

2 

1 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie 

 

39 

40 

41-42 

43 

44 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA 

Muncitor calificat lA - bucătărie 

Ingrijitoare 

Şofer l 

Muncitor calificat- lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

 

1 

1 

2 

1 

1 

 

Calificari specifice 

Calificare de bucătar 

 

 

Calificare croitorie 

CASA  “SPERANTA”- TECUCI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   5  

 

 

45-49 

Personal pentru îngrijire de bază şi 

educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

 
 

M 

 

5 

 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPARTIMENTUL CASE NR. 1: Casa  „Ştefan” / Casa “ Tudor” /Casa “Miruna” /Casa   “Floare de colţ” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI    31 
 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

 

Şef case (şef 

centru) 

 

S 

S 

 

1 

1 

 

 

 

3-26 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

M 

 

24 

 

 

 

 

27 

28 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

S 

S 

 

 

1 

1 

 

 
sociale 

psihologie 
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29-30 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 
  

PL 

 

2 

 

medicale 
 

31 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate lA 
  

S 

 

1 

 

economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

COMPARTIMENTUL CASE NR. 2: Casa  “Andrei” / Casa  „Ana” / Casa  “Monica” / Casa “ Cireşarii” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

TOTAL POSTURI 31 

 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

  

Inspector de specialitate lA 

Şef case (şef 

centru) 

 

S 

S 

 

1 

1 

 

 

 

3-27 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

24 

 

 

 

 

28 

29 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor 

de viaţă şi pregătirea reintegrării sau 

integrării familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

 

S 

S 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

sociale 

psihologie 

 

29-30 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

medicale 

 

31 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate lA 

  

S 

 

1 

 

economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE ASISTENŢĂ PENTRU COPILUL CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE GALAŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 
posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   50  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l  

 

şef centru 

 

S 

S 

M 

1 

1 

1 
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4-24 

25-30 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

Supraveghetor de noapte 

  

 

M 

G,M 

 

 

21 

6 

 

 

 

 

31-32 

33 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

 

S 

S 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

Asistenţă socială, sociologie 

Psihologie 

 

34 

35-38 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

 Medic specialist dentist 

Asistent medical principal 

  

S 

PL 

 

1 

4 

 

Specializare în stomatologie 

 Medicale  

 

39-41 

42-43 

44-47 

48 

49 

50 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA - bucătărie 

Muncitor necalificat- bucătărie 

Ingrijitoare  

Muncitor calificat l A– lenjerie 

Şofer l 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G.M 

G,M 

G,M 

S 

 

3 

2 

4 

1 

1 

1 

 

Calificare de bucătar 

 

 

Calificare croitorie       

Calificări specifice 

economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII AFLAŢI IN SITUAŢII DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINŢI 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   11  

 CONDUCERE 1    
1  şef centru    

2-8 Asistent social principal 

 

 S 7 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

9-11 Psiholog principal  S 3 psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 
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 TOTAL POSTURI   14  

 CONDUCERE 1    
1  şef centru    

2-7 

8-9 

10-11 

Asistent social principal 

Asistent medical principal 

Lucrător social principal 

 S 

PL 

M 

6 

2 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

12-14 Psiholog principal  S 3 psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ZI PENTRU SPRIJINIREA VICTIMELOR INFRACŢIUNILOR 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   2  
1 

2 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

 S 

S 

1 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

  Serviciile se vor acorda în colaborare cu Serviciul Juridic şi/sau  alte structuri în funcţie de nevoile beneficiarilor 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE PLASAMENT NR. 3 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   62  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

 

Şef centru  

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

 

4-11 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

M 

G 

 

8 

 

 

 

12 

13 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Lucrător social principal 

Psiholog principal 

  

 

Pl,M 

S 

 

 

1 

1 

 

 

Asistent social sau lucrător social 

psihologie 

 

14 

15-16 

17-22 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii 

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Asistent medical principal, soră medicală 

  

S 

PL,M 

PL, M,G 

 

1 

2 

6 

 

Kinetoterapie 

Kinetoterapie, fizioterapie 

Medicale 
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23-45 Infirmieră G.M 23 Curs de cruce roşie 

 

46 

47-48 

49-53 

54-56 

57-61 

62 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate lA 

Şofer l 

Muncitor calificat lA – bucătărie 

Muncitor calificat lA  

Ingrijitoare 

Muncitor calificat lA- croitorie 

  

S 

G,M 

G,M 

G.M 

G,M 

G,M 

 

1 

2 

5 

3 

5 

1 

 

Economice 

Calificări specifice 

Calificare de bucătar 

Calificari specifice 

 

calificare croitorie 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL MATERNAL 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   12  

1  şef centru S 1  

 

 

2-7 

Personal pentru îngrijire de bază şi 

educaţie formală şi informală 
Instructor de educ. principal 

  

M 

 

6 

 

 

 

 
8 

9 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Psiholog principal 

Asistent social principal 

  

 

 

S 

S 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

Psihologie 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

 

10 

11 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

M,Pl 

G 

 

1 

1 

 

Asistenţă medicală 

Curs crucea rosie/infirmieră 

 

12 

Alte categorii de personal 

inspector de specialitate lA 

  

S 

 

1 

 

economice 

 Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ZI PENTRU PREGĂTIREA ŞI SPRIJINIREA INTEGRĂRII SAU REINTEGRĂRII COPILULUI IN FAMILIE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   14  
1-9 Asistent social principal  S 9 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 
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10-14 Psiholog principal  S 5 psihologie 

 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE PRIMIRE COPII ÎN REGIM DE URGENŢĂ“ IRENE ŞI STUART” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional 

sau treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   32  
 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

 

Şef centru 

 

S 

S 

 

1 

1 

 

 

 

3-18 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Instructor de educ. principal 

 

M 16 

 

 

 

 

19 

20 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de 

viaţă şi pregătirea reintegrării sau integrării 

familiale 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

  

 

 

S 

S 

 

 

 

1 

1 

 

 
 

sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

 

21-22 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

2 

 

medicale 

 

23-26 

27-31 

32 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat IA- bucătărie 

Ingrijitoare 

Muncitor calificat l A- fochist 

  

G,M 

G,M 

G,M 

 

4 

5 

1 

 

calificare de bucătar 

 

calificare fochist 

          * Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE CONSILIERE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE CU TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   6  

 CONDUCERE 1    

1  şef centru    

2-4 

5 

6 

Psiholog principal 

Muncitor calificat l  

Şofer l 

 S 

G,M 

G,M 

3 

1 

1 

psihologie 

Calificare construcţii 

Calificări specifice 
* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ZI DE SOCIALIZARE ŞI PETRECERE A TIMPULUI LIBER (TIP CLUB) PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE “SOFIA” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. 

posturi 

Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

 CONDUCERE 1    
1  şef centru    

2-7 Asistent social principal  S 6 Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

8-9 Psiholog principal  S 2 psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE INGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU  PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI “MARIA” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul studiilor Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   50  

 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

  

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

 

şef centru 

 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

4 

5 

Personal specializat 

Lucrător social principal 

Psiholog principal 

  

S 

S 

 

1 

1 

 
Lucrător social sau asistent social 

psihologie 

 

6 

7-12 

13-35 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmieră 

  

S 

S,PL 

G,M 

 

1 

6 

23 

 

kinetoterapie 

medicale 

curs de cruce rosie/infirmieră 

 

36-39 

40-44 

45-46 

47 

48 

49 

50 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătărie 

Ingrijitoare 

Şofer l  

Muncitor calificat l A 

Muncitor calificat l A 

Muncitor calificat l A- fochist 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

S 

 

4 

5 

2 

1 

1 

1 

1 

 

Calificare de bucătar 

 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

calificare fochist 

economice 

* Serviciile de specialitate- medicale, de recuperare  şi reabilitate fizică şi/sau psihologică  vor fi asigurată de specialişti  pe bază de contract de prestări servicii 

sau din alte structuri ale DGASPC Galaţi în funcţie de nevoile beneficiarilor; 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP DE TIP ALZHEIMER 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

1 Personal de conducere şi administrare şef centru S 1  

2-7 

 

8 

9 

Asistent social principal 

 

Lucrător social principal 

Psiholog principal 

 

 

 

S 

 

M 

S 

6 

 

1 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau  

alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

Medii + curs lucrător social 

Psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE CU HANDICAP ADULTE „ PENTRU VOI” 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  

1 Personal de conducere şi administrare şef centru S 1  

2-8 
9 

10 

Asistent social principal 

Psiholog principal 

Inspector de specialitate IA 

 S 

S 

S 

7 

1 

1 

Soc, uman, med sau alte studii sup+curs postuniv în asist. soc. 

psihologie 

economice   

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE PROTECŢIE A VICTIMELOR TRAFICULUI DE PERSOANE ADULTE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   2  

1-2 Asistent social principal 

 
 S 2 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 

postuniv în asist. soc. 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU HANDICAP„ LUCEAFĂRUL” 

Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   9  

 CONDUCERE 1    
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1 

2-7 

 

8 

9 

Personal de conducere şi administrare 

Asistent social principal 

 

Lucrător social principal 

Psiholog principal 

şef centru S 

S 

 

M 

S 

1 

6 

 

1 

1 

 
Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

Medii + curs lucrător social 

psihologie 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE  ZI PENTRU INTEGRAREA SOCIO-PROFESIONALĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  
1 Personal de conducere şi administrare 

 

şef centru S 1  

2-8 

 

9 

10 

Asistent social principal 

 

Medic primar 

Psiholog principal 

 S 

 

S 

S 

7 

 

1 

1 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 

asist. soc. 

medicină (pentru evaluare adulţilor cu handicap) 

psihologie 
 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. NICOLAE” TG. BUJOR 
Nr.crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   15  

1 Personal de conducere şi administrare : Şef centru S 1  

 

2-11 

Personal pentru îngrijire de bază 

Instructor de educaţie principal 

 

 

 

M  

 

10 

 

12 

 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

 S,Pl 

 

1 

 

medicale 

 

 

13-14 

Personal specializat;  

Asistent social principal 

  

S 

 

2 

sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în asist. 

soc. 

 

15 

Alte categorii de personal 

Inspector de specialitate IA 

 S 1 economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI IN FAMILIE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   10  
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1 Personal de conducere şi administrare şef centru S 1  

  

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI IN FAMILIE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   7  
1-4 

 

5 

 

6-7 

Asistent social principal 

 

Lucrător social principal 

 

Psiholog principal 

 S 

 

M 

 

S 

4 

 

1 

 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 

postuniv în asist. soc. 

Medii + curs lucrător social 

 

psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

GRUP DE SUPORT PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  
1 Psiholog principal  S 1 psihologie 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CABINET DE CONSILIERE VOCAŢIONALĂ PENTRU VICTIMELE VIOLENŢEI DOMESTICE 
Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   1  
1 

 

Asistent social principal 

 
 S 

 

1 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs 

postuniv în asist. soc. 

 
STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 
CENTRUL DE CONSILIERE ŞI INFORMARE PERSOANE ADULTE AFLATE IN SITUAŢII DE NEVOIE 

Nr. crt. Funcţia de execuţie/conducere şi treapta 

profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   7  

1-4 

 

5 

6-7 

Asistent social principal 

  

Lucrător social principal 

 Psiholog principal 

 S 

 

M 

S 

4 

 

1 

2 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii sup+curs postuniv în 

asist. soc. 

Medii + curs lucrător social 

psihologie 
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STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  
CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 1 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 

conducere 
Nivelul 

studiilor 
Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   55  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

 
Şef centru 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 

 

 

 

4-9 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

 

M 6 

 

 

 

10 

11 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Psihopedagog principal 

Asistent social principal  

  

 

S 

S 

 

 

1 

1 

 

 

Psihopedagogie specială 

Asistent social  

 

12 

13-18 

19-41 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmiera 

  

S 

PL 

G,M 

 

1 

6 

23 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie/infirmieră 

 

42-45 

46-50 

51 

52 

53 

54 

55 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătar 

Ingrijitoare 

Muncitor calificat lA 

Muncitor calificat lA 

Inspector de specialitate lA  

Medic specialist 

Şofer l 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

S 

S 

G,M 

 

4 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Calificare bucătar 

 

Calificare croitorie 

Calificare fochist 

 

medicină ( Preşedinte CEMPAH) 

Calificări specifice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi  

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI NR. 2 
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 
Funcţia de 

conducere 
Nivelul 

studiilor 
Nr. 

posturi 
Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   63  
 

1 

2 

3 

Personal de conducere şi administrare 

 

Inspector de specialitate lA 

Magaziner l 

 

Şef centru 

 

S 

S 

M 

 

1 

1 

1 
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4 

5-11 

12 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie 

formală şi informală 

Asistent social principal 

Instructor de educ. principal 

Psiholog principal 

 
 

S 

M 

S 

 

1 

7 

1 

 

 

Sociale, umaniste, medicale sau alte studii superioare + curs postuniversitar în  

asistenţă socială 

psihologie 

 

13 

14-19 

20-46 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Kinetoterapeut principal 

Asistent medical principal 

Infirmiera 

  

S 

PL 

G,M 

 

1 

6 

27 

 

Kinetoterapie 

Medicale 

Curs de cruce roşie 

 

47-52 

53-57 

58 

59-60 

61-62 

63 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat l A- bucătar 

Ingrijitoare 

Muncitor calificat lA 

Şofer l 

Muncitor calificat IA 

Inspector de specialitate lA 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

S 

 

6 

5 

1 

2 

2 

1 

 

Calificare bucătar 

 

Calificări specifice 

Calificări specifice 

Calificari specifice 

Economice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 

 

STAT DE FUNCŢII al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia  Copilului Galaţi 

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI “ELENA”  
Nr. crt. Funcţia de execuţie, gradul profesional sau 

treapta profesională 

Funcţia de 

conducere 

Nivelul 

studiilor 

Nr. posturi Specialitatea studiilor 

 TOTAL POSTURI   19  
 

1 

2 

Personal de conducere şi administrare 

 

Referent lA  

 

şef centru 

 

 

S 

M 

 

1 

1 

 

 

 

3-10 

Personal pentru îngrijire de bază şi educaţie formală 

şi informală 

Instructor de educ. principal 

  

 

M 

 

 

8 

 

 

 

11 

Personal pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă şi 

pregătirea reintegrării sau integrării familiale 

Asistent social principal/Lucrător social principal 

  

 

S/,Pl,M 

 

 

1 

 

 

Asistent social sau lucrător social 

 

12 

Personal pentru îngrijirea sănătăţii  

Asistent medical principal 

  

PL 

 

1 

 

Asistenţă medicală 

 

13-15 

16-17 

18 

19 

Alte categorii de personal 

Muncitor calificat lA- bucătar 

Ingrijitoare 

Şofer l  

Muncitor calificat l A 

  

G,M 

G,M 

G,M 

G,M 

 

3 

2 

1 

1 

 

calificare de bucătar 

 

calificări specifice 

calificări specifice 

* Administratorii şi contabilii sunt subordonaţi metodologic Serviciului financiar-contabilitate şi analiză economică 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

HOTĂRÂREA NR. 61 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului  Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.906/13.02.2020      

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 5275/06.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1906/07.02.2020;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 6/04.02.2020; 
Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
Având în vedere prevederile art. 8 din Anexa l la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-

cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâre îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi 

nr. 145/30.07.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Galaţi. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi care 
răspunde de punerea în aplicare. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  DIRECŢIEI GENERALE  

DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 

 

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII   GENERALE 

Art.1. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Galaţi, denumită în continuare DGASPC este instituţia publică cu personalitate juridică înfiinţată în subordinea Consiliului 

Judeţean Galaţi, 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, cu rol în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale. 

Art.2. DGASPC funcţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei române în vigoare, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului, fiind înfiinţată prin hotărârea Consiliului 

Judeţean Galaţi nr. 107 din 20.12.2004.  

Art.3. DGASPC are sediul în municipiul Galaţi, str. Brăilei, nr.138 B, judeţul Galaţi. 

Art.4. Principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale de către DGASPC sunt următoarele:  

a) respectarea drepturilor şi a demnităţii omului;  

b) asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;  

c) asigurarea dreptului de a alege;  

d) abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;  

e) participarea persoanelor beneficiare;  

f) cooperarea şi parteneriatul;  

g) recunoaşterea valorii fiecărei persoane;  

h) abordarea comprehensivă, globală şi integrată;  

i) orientarea pe rezultate;  

j) îmbunătăţirea continuă a calităţii;  

k) combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiilor. 

Art.5. (1) Activitatea DGASPC se finanţează din: 

a) bugetul local al judeţului Galaţi; 

b) bugetul de stat; 

c) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, permise de lege; 

d) sume alocate din Fondul special de solidaritate socială pentru persoane cu handicap; 

e) programe de interes naţional pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinaţie, din fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile, precum şi din alte surse, în condiţiile legii; 

f) programe de interes naţional pentru protecţia adulţilor cu handicap.  
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(2)patrimoniul DGASPC este format  din bunurile imobile şi mobile. 

 

CAPITOLUL II – PRINCIPALELE  ATRIBUŢIILE  ALE  DGASPC GALAŢI 

Art.6. (1) În vederea realizării atribuţiilor prevăzute de lege, DGASPC îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei şi planului anual de dezvoltare a serviciilor sociale, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean; 

b) de coordonare a activităţilor de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi a drepturilor copilului, a persoanelor cu dizabilităţi, victimelor violenţei în familie, persoanelor vârstnice etc., 

precum şi a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi la nivelul judeţului; 

c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie; 

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 execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenirea şi combaterea marginalizării 

sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului 

f) de reprezentare a consiliului judeţean, pe plan intern şi extern, în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului; 

 g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile. 

(2) Atribuţiile DGASPC în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele: 

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi locale şi cu nevoile identificate, strategia judeţeană/a sectorului municipiului Bucureşti de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen 

mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o transmite spre dezbatere şi avizare comisiei judeţene de incluziune socială, o propune spre aprobare consiliului judeţean 

şi răspunde de aplicarea acesteia; 

b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul judeţean şi le propune spre aprobare consiliului judeţean, care cuprind date detaliate 

privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul 

estimat şi sursele de finanţare; 

c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite persoane, grupuri sau comunităţi; 

d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

e) identifică barierele şi acţionează în vederea realizării accesului deplin al persoanelor cu dizabilităţi în societate; 

 f) asigură, pentru relaţiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu 

surdocecitate; 

g) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

h) încheie, în condiţiile legii, contracte de parteneriat public-public şi public-privat pentru sprijinirea financiară şi tehnică a autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul judeţului 

pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

i) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes judeţean sau local; 

j) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia;  

k) realizează registre electronice pentru toţi beneficiarii de servicii sociale prevăzuţi de lege, care sunt transmise către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor 

administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia; 

l) monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în administrare proprie; 

m) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale;  

n) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale în conformitate cu planul anual de acţiune şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

o) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile;  

p) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, 

fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; 

q) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;  

r) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale aflate în 

administrare proprie; 

s) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari; 

ş) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

(3) În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, DGASPC are următoarele obligaţii principale: 

a) să asigure informarea comunităţii; 

b) să transmită către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale strategia de dezvoltare a serviciilor sociale de la nivel judeţean, precum şi planul anual de acţiune, în termen de 30 de zile de la 

aprobarea acestora; 

c) să organizeze sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a 

planului anual de acţiune; 

d) să comunice sau, după caz, să pună la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de 

prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea 

torturii informaţiile solicitate, acordându-le sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii; 

e) să transmită către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, 

trimestrial, în format electronic, situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului, conform solicitărilor acestora; 

f) să publice pe pagina de internet proprie, precum şi să afişeze la sediul instituţiei informaţiile privind costurile servic iilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat; 

g) să transmită către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale aflate în subordinea acestuia, 

până la data de 30 aprilie a fiecărui an, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior raportării. 

Art .7. DGASPC are următoarele atribuţii principale: 

a) în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului: 

a) întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială; 

b) monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;  

c) identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în copii în plasament; 

d) monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri; 

e) identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de 

asistenţi maternali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

f) acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial; 

g) reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau 

încetarea acestora; 

h) îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa; 

i) identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de 

familie sau de persoană aptă să adopte copii; 

j) monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că 

este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit; 

k) îndeplineşte şi alte atribuţii ce îi revin în domeniul adopţiei, conform prevederilor legale în vigoare; 

l) realizează la nivel judeţean baza de date privind copiii aflaţi în sistemul de protecţie specială, copiii şi familiile aflate în situaţie de risc şi raportează trimestrial aceste date Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie; 

m) asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate prevenirii separării copilului de familie şi a celor destinate copilului lipsit temporar sau definitiv de părinţii săi, 

în condiţiile legii; 

 

b) în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei domestice: 

a) asigură măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei domestice şi 

agresorilor familiali; 
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b) monitorizează măsurile necesare pentru realizarea activităţilor de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi pentru acordarea serviciilor destinate victimelor violenţei 

domestice şi agresorilor familiali; 

c) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor destinate prevenirii şi 

combaterii violenţei domestice; 

d) fundamentează şi propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice care oferă servicii destinate prevenirii şi combaterii violenţei domestice; 

e) sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor victime ale violenţei domestice, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în 

vigoare; 

f) monitorizează cazurile de violenţă domestică din unitatea administrativ-teritorială în care funcţionează; 

g) identifică situaţii de risc pentru părţile implicate în situaţii de violenţă domestică şi îndrumă părţile către servicii de specialitate/mediere; 

h) realizează la nivel judeţean baza de date privind cazurile de violenţă domestică şi raportează trimestrial aceste date către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi; 

 

c) în domeniul persoanelor adulte cu dizabilităţi: 

a) promovează şi asigură respectarea drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi, în conformitate cu Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, adoptată la New York de Adunarea 

Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisă spre semnare la 30 martie 2007 şi semnată de România la 26 septembrie 2007, cu modificările ulterioare;  

b) asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilităţi, în condiţiile legii, în baza strategiilor judeţene anuale, pe termen mediu şi lung, de 

restructurare, organizare şi dezvoltare a sistemului de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi; 

c) acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu dizabilităţi;  

d) asigură evaluarea nevoilor individuale ale persoanei cu dizabilităţi, propune încadrarea în grad de handicap, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul 

individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia, avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap întocmit la nevoie de managerul de caz, recomandă măsurile de protecţie 

a adultului cu handicap, evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, prin serviciul de evaluare complexă, şi monitorizează activitatea acestuia; 

e) asigură secretariatul şi condiţiile de funcţionare ale comisiei de evaluare şi încadrare în grad de handicap, prevăzute de lege; 

f) asigură monitorizarea realizării instruirii asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav; 

g) respectă opţiunea referitoare la asistent personal sau indemnizaţie, exprimată în scris, emite acordul în acest sens şi îl comunică angajatorului, în termenul prevăzut de lege; 

h) ia măsurile necesare pentru planificarea şi asigurarea continuităţii serviciilor acordate tânărului cu dizabilităţi la trecere din sistemul de protecţie a copilului în sistemul de protecţie a 

adultului cu dizabilităţi, în baza nevoilor individuale identificate ale acestuia; 

i) asigură pregătirea tânărului pentru viaţa adultă şi pentru viaţa independentă; 

j) asigură designul universal şi adaptarea rezonabilă pentru toate serviciile şi programele pe care le desfăşoară; 

k) asigură colectarea şi transmiterea datelor statistice conform indicatorilor solicitaţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi alte instituţii cu activităţi în domeniu; 

l) identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi personali profesionişti, în condiţiile legii; încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de 

asistenţi personali profesionişti atestaţi; evaluează şi monitorizează activitatea acestora; 

 

d) în domeniul protecţiei persoanelor vârstnice şi a altor persoane adulte aflate în situaţii de dificultate: 

a) completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia. Asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii 

şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind 

măsurile de asistenţă socială; 

b) acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei; 

c) depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv pentru înregistrarea tardivă a naşterii acesteia; 

d) verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care  s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea 

menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

e) asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre 

specializate; 

f) depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

g) asigură organizarea, administrarea şi finanţarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, precum şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, în condiţiile legii; 

 

e) alte atribuţii: 

a) coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, a drepturilor persoanelor cu 

dizabilităţi, persoanelor vârstnice, prevenirii şi combaterii violenţei domestice etc.; 

b) coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii, desfăşurate la nivelul serviciilor publice 

de asistenţă socială; 

c) acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului; 

d) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, prevenirii şi combaterii violenţei 

domestice sau cu operatori economici prin încheierea de convenţii de colaborare cu aceştia; 

e) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor destinate 

protecţiei familiei şi a copilului, prevenirii şi combaterii violenţei domestice, în funcţie de nevoile comunităţii locale; 

f) colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale, precum şi cu alte instituţii publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi 

revin, conform legii; 

g) asigură, la cerere, consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor sociale şi a beneficiilor sociale în domeniul protecţiei familiei şi a drepturilor copilului; colaborează cu alte 

instituţii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi; 

h) fundamentează şi propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea serviciilor sociale; 

i) prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate; 

j) asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap; 

k) sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, victimelor violenţei domestice şi oricăror persoane 

aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora, în vederea exercitării tuturor drepturilor prevăzute de actele normative în vigoare; 

l) acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie, inclusiv îngrijirea la domiciliu; 

m) organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;  

n) asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

o) realizează la nivel judeţean baza de date privind beneficiarii de servicii sociale astfel cum sunt prevăzuţi în Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi raportează 

trimestrial aceste date Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale din subordinea acestuia; 

p) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările ulterioare; 

q) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale consiliului judeţean. 

 

CAPITOLUL III – CONDUCEREA DGASPC GALAŢI 

Art.8. Conducerea DGASPC se asigură de directorul general, cu sprijinul colegiului director, care are rol consultativ. 

 

Secţiunea 1: Directorul General 

Art.9. (1) Directorul general al DGASPC asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.  

(2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general emite dispoziţii. 

Art.10. (1) Directorul general reprezintă DGASPC în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. 

(2) Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale: 

a) exercită atribuţiile ce revin DGASPC în calitate de persoană juridică; 

b) exercită funcţia de ordonator secundar/terţiar de credite; 

c) întocmeşte proiectul bugetului propriu al DGASPC şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizării colegiului director şi aprobării consiliului judeţean; 

d) coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării consiliului judeţean proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul 

consultativ al colegiului director; 
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e) coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei 

activităţi, pe care le prezintă spre avizare colegiului director şi apoi comisiei pentru protecţia copilului;  

f) elaborează statul de personal al DGASPC; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul DGASPC, potrivit legii;  

g) elaborează şi propune spre aprobare consiliului judeţen statul de funcţii al DGASPC, având avizul colegiului director;  

h) controlează activitatea personalului din cadrul DGASPC şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;  

i) este vicepreşedintele comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă DGASPC în relaţiile cu aceasta; 

j) asigură executarea hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului 

k)Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean.  

(3) În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii executivi adjuncţi în ordinea urmatoare: 

a) director general adjunct economic şi administrativ; 

b) director general adjunct pentru protecţie socială. 

(4) În perioada în care înlocuieşte, directorul general adjunct respectiv exercită toate drepturile şi îndeplineşte toate obligaţiile directorului general, având inclusiv drept de semnătură a tuturor 

documentelor. 

 

Secţiunea 2: Colegiul Director 

Art.11. (1) Componenţa colegiului director al Direcţiei generale este stabilită prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi ş i este constituită din secretarul judeţului, directorul general, directorii 

generali adjuncţi, personalul de conducere din cadrul DGASPC, precum şi 3 şefi ai altor servicii publice de interes judeţean/local. 

(2) Preşedintele colegiului director este secretarul  judeţului. 

(3) În situaţia în care preşedintele colegiului director nu îşi poate exercita atribuţiile, acestea sunt exercitate de către directorul general al DGASPC sau, după caz, de către unul din directorii 

generali adjuncţi. 

(4) Colegiul director se întruneşte în şedinţă ordinară trimestrial, la convocarea directorului general, precum şi în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este necesar, la cererea directorului 

general, a preşedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii executive generali adjuncţi, , care au şi dreptul de a iniţia proiecte de hotărâri.Convocarea se face, de regulă, cu cel puţin 

trei zile înainte. 

(5) La şedinţele colegiului director pot participa, fără drept de vot, preşedintele consiliului judeţean, membrii comisiei pentru protecţia copilului, ai comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu 

handicap şi alţi consilieri judeţeni, precum şi alte persoane invitate de colegiul director. 

(6) Şedinţele colegiului director se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi a preşedintelui. 

(7) În exercitarea atribuţiilor ce ii revin colegiul director adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi. 

(8) Colegiul director îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) analizează activitatea DGASPC; propune directorului general măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţilor direcţiei;  

b) eliberează avizul consultativ pentru proiectul bugetului propriu al DGASPC şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 

c) avizează proiectul strategiei şi rapoartelor elaborate de directorul general al DGASPC; avizul este consultativ; 

d) eliberează avizul consultativ pentru propunerea de modificare a structurii organizatorice şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale DGASPC, precum şi rectificarea bugetului, în 

vederea îmbunătăţirii activităţii acesteia; 

e) propune consiliului judeţean înstrăinarea mijloacelor fixe din patrimoniul DGASPC, altele decât bunurile imobile, prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii; 

f) propune consiliului judeţean concesionarea sau închirierea de bunuri ori servicii de către DGASPC, în condiţiile legii;  

g) eliberează avizul consultativ pentru statul de funcţii, cu încadrarea în resursele financiare alocate de consiliul judeţean, în condiţiile legii. 

h) Colegiul director îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului judeţean. 

 

CAPITOLUL IV – PRINCIPALELE  ATRIBUŢII  ALE  DIRECTORILOR  GENERALI  ADJUNCŢI 

Secţiunea 1: Directorul  general adjunct economic şi administrativ 

Art.12. Directorul  general adjunct economic şi administrativ din cadrul DGASPC Galaţi îndeplineste  următoarele atribuţii principale: 

a) organizează,conduce, îndrumă şi răspunde de activitatea structurilor funcţionale din subordine; 

b) asigură, în condiţiile legii, fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget privind veniturile şi cheltuielile şi urmăreşte execuţia acestuia; 

c) răspunde de întocmirea dărilor de seama contabile, potrivit legii; 

d) asigură achiziţionarea, gestionarea şi administrarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar şi a altor materiale; 

e) exercită controlul intern/managerial pentru o bună gestiune financiară prin asigurarea legalităţii, regularităţii, economicităţii, eficacităţii şi eficienţei în utilizarea fondurilor publice şi în 

administrarea patrimoniului instituţiei; 

f) acordă viza de control financiar-preventiv pentru operaţiuni  referitoare la deschiderea, repartizarea şi modificarea creditelor bugetare; 

g) răspunde de inventarierea  tuturor elementelor patrimoniale ale instituției, precum şi a bunurilor şi valorilor  deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea 

întocmirii bilanţului contabil care trebuie să  asigure o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute; 

h) organizează activitatea de licitaţii; 

i) evaluează performanţele profesionale pentru conducătorii structurilor funcţionale din subordine şi propune calificative corespunzătoare; 

j) coordonează activitatea de pregătire şi perfecţionare a personalului din subordine; 

k) asigura funcţionarea sistemul de management reglementat prin Codul Controlului Intern; 

l) coordonează şi îndrumă activitatea în domeniul economic şi administrativ a  serviciilor de tip rezidenţial din cadrul DGASPC; 

m) propun pentru cercetare disciplinară persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie; 

n) asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul structurilor aflate în subordinea sa directă; 

o) întocmeşte / reactualizează, în termen de 30 de zile de la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, fisele de post ale conducătorilor structurilor funcţionale aflate în subordinea 

sa şi supraveghează întocmirea, în acelaşi termen a fişelor de post ale salariaţilor, din cadrul structurilor aflate în subordine, de către conducătorii acestora; 

p) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului general al DGASPC Galaţi, în conformitate cu specificul 

activităţilor pe care le coordonează. 

 

Secţiunea 2:  Directorul  general adjunct pentru protecţie socială  

Art.13. Directorul  general adjunct pentru protecţie socială din cadrul DGASPC Galaţi îndeplineşte următoarele atribuţii principale: 

a) coordonează si controlează activitatea fiecărei structuri aflate în subordonarea sa directă; 

b) primeşte, verifică şi repartizează corespondenţa pentru structurile pe care le are în subordine şi informează  directorul general al DGASPC asupra modului de soluţionare a solicitărilor şi 

petiţiilor; 

c) verifică respectarea şi aplicarea corectă a legislației în cadrul structurilor pe care le coordonează; 

d) ţine şedinţe de lucru cu personalul din subordine în vederea rezolvării problemelor curente; 

e) propune Directorului General al DGASPC calendarul acţiunilor sociale derulate în structurile subordonate, după caz; 

f) desemnează managerii de caz la propunerea conducătorilor structurilor funcţionale din subordine; 

g) analizează şi aprobă rapoartele de specialitate întocmite de  structurile din subordine; 

h) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 

i) propune pentru cercetare disciplinară persoanele care săvârşesc abateri disciplinare aflate în subordinea sa, cu respectarea dispoziţiilor legale în materie; 

j) propune Directorului General al DGASPC participarea unor salariaţi din subordine la programele de formare profesională; 

k) asigură un bun circuit al informaţiilor şi documentelor în cadrul structurilor aflate în subordinea sa directă; 

m) întocmeşte/reactualizează, in termen de 30 de zile de la aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, fisele de post ale conducătorilor structurilor funcţionale aflate în subordinea 

sa şi supraveghează întocmirea, în acelaşi termen a fişelor de post ale salariaţilor, din cadrul structurilor aflate în subordine, de către conducătorii acestora; 

n) îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului general al DGASPC Galaţi, în conformitate cu specificul 

activităţilor pe care le coordonează. 

 

CAPITOLUL V – STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE STRUCTURILOR FUNCŢIONALE ALE DGASPC GALAŢI 

Art.14. (1) Structurile funcţionale ale DGASPC sunt: biroul, serviciul, compartimentul, centrul, complexul de servicii, casa , locuinţa protejată, echipa, adăpostul, cămin, etc. 
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(2)   Structurile funcţionale sunt conduse de un şef birou/ serviciu, etc., după caz.  

(3) Structurile funcţionale urmăresc atingerea obiectivelor stabilite de conducerea instituţiei, în acord cu sistemul de Management al Calităţii  şi cu strategia de dezvoltare a judeţului. 

(4) Structurile funcţionale au obligaţia să arhiveze documentele conform legislaţiei şi procedurilor în vigoare. 

 

Secţiunea 1: Structurile aflate în subordinea Directorului General 

Art.15.  Compartimentul proiecte are următoarele  atribuţii  principale: 

a) menţine legătura permanentă cu structurile funcţionale din cadrul DGASPC  pentru  identificării de linii de finanţare; 

b) identifică  surse de finanţare interne şi externe pentru programe şi proiecte necesare implementării strategiilor şi a planurilor de acţiune pentru implementarea strategiei judeţene în domeniul 

asistenţei sociale; 

c) elaborează proiecte în cadrul programelor de interes naţional,a programelor cu finanţare nerambursabilă,finanţare extrabugetară şi elaborează diverse programe; 

d) face parte din echipa de implementare a proiectelor cu finanţare din bani publici şi fonduri extrabugetare, utilizând strategiile managementului de proiect; 

e) întocmeşte evidenţe şi diverse rapoarte referitoare la proiectele scrise sau aflate în curs de implementare sau a diferitelor programe aflate în derulare; 

f) sprijină structurile funcţionale din cadrul DGASPC în realizarea şi implementarea de programe/proiecte asigurând consultanţă şi îndrumare metodologică; 

g) realizează împreună cu structura de specialitate din cadrul DGASPC estimarea sumelor necesare realizării unor proiecte noi, precum şi susţinerii celor în curs de implementare; 

h) asigură serviciile de secretariat ale Colegiului Director; 

i) ţine evidenţa petiţiilor si le distribuie structurilor de specialitate, în conformitate cu prevederile OUG nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) ţine evidenţa convenţiilor de parteneriat, protocoalelor de colaborare, acordurilor de parteneriat încheiate de către DGASPC Galaţi cu diferite instituţii publice sau organizaţii private; 

k) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 

l) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi 

 

Art.16. Serviciul asistenţă CPC (Comisia pentru Protecţia Copilului) şi CEMPAH (Comisia  de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap) are următoarele atribuţii principale: 

a) elaborează, trimestrial sau la cererea Comisiei pentru protecţia copilului, proiectele rapoartelor generale privind activitatea de protecţie a copilului aflat în dificultate; 

b) răspunde de convocarea persoanelor chemate în faţa Comisiei pentru protecţia copilului pentru soluţionarea cauzelor privind copiii aflaţi în dificultate; 

c) asigură consemnarea în procesul verbal al şedinţei, a audierilor şi dezbaterilor ce au loc în şedinţa Comisiei pentru protecţia copilului, a hotărârilor adoptate şi modul în care au fost adoptate; 

d) redactează hotărârile Comisiei pentru protecţia copilului potrivit procesului-verbal al Comisiei în forma şi termenul prevăzut de lege; 

e) comunică persoanelor interesate hotărârile Comisiei pentru protecţia copilului în forma şi termenul prevăzut de lege; 

f) înregistrează într-un registru special de evidenţă hotărârile Comisiei pentru protecţia copilului, hotărârile privind încadrarea într-o categorie de persoană cu handicap şi/sau orientare şcolară; 

g) înregistrează în registrul general de intrări-ieşiri al Comisiei pentru protecţia copilului actele emise de Comisie, altele decât hotărârile; 

h) secretarul Comisiei pentru protecţia copilului contrasemnează hotărârile adoptate de aceasta, precum şi registrul special de procese-verbale (ale cărui pagini sunt numerotate şi poartă 

ştampila Comisiei pentru protecţia copilului); 

i) asigură evidenţa prezenţei membrilor Comisiei pentru protecţia copilului la şedinţe; 

j) înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către Serviciul de evaluare complexă adulţi; 

k) asigură transmiterea dosarelor la Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit 

de serviciul de evaluare complexă; 

l) transmite membrilor Comisiei de evaluare  a persoanelor adulte cu handicap ordinea de zi şi datele de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedinte; 

m) întocmeşte procesele verbale de desfăşurare a şedinţelor Comisiei de evaluare a   persoanelor adulte cu handicap; 

n) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa; 

o) gestionează registrul de procese verbale al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

p) transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, 

programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare şcolară, precum şi alte documente eliberate de către comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

emitere; 

q) colaborează cu celelalte structuri din cadrul DGASPC pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor biroului; 

r) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 

s) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate;  

t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi 

 

Art.17. Serviciul juridic şi contencios are următoarele atribuţii principale: 

a) acordă asistenţă juridică structurilor funcţionale din cadrul DGASPC Galaţi şi  beneficiarilor referitor la beneficiile şi serviciile de asistenţă socială ; 

b) realizează consilierea juridică a beneficiarului, a familiei acestuia, a asistenţilor maternali şi minorilor peste 10 ani, la cererea structurilor funcţionale, cu privire la dispoziţiile legale precum 

şi la efectele aplicării acestora (drepturile ce le revin şi obligațiile ce le incumbă), raportat de asemenea la competenţa funcţională a DGASPC Galaţi şi întocmeşte fişele de consiliere cu privire 

la aspectele menţionate; 

c) la cererea structurilor funcţionale,  vizează pentru legalitate documentele întocmite şi colaborează cu acestea în vederea realizării în mod corespunzător a activităţilor specifice ; 

d) reprezintă, pe bază de delegaţie, în faţa instanţelor judecătoreşti, parchetelor de pe lângă instanțele judecătorești şi a oricăror alt entităţi publice sau private, în cauzele/situaţiile întemeiate pe 

legislaţia specifică, DGASPC, Comisia pentru protecţia copilului, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

e) la cererea structurilor funcţionale, din cadrul DGASPC Galaţi, depune diligenţele necesare în instanţă, pentru clarificarea situaţiei juridice a minorilor/adulţilor (inclusiv înregistrarea tardivă 

a naşterii),  pentru recuperarea sumelor încasate necuvenit de către persoane fizice sau juridice şi datorate bugetului DGASPC Galaţi  ; 

f) acordă Comisiei pentru protecţia copilului sau Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, la cererea acestora, asistenţă juridică de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i 

revin potrivit legii; 

g) asigură legalizarea sentinţelor civile şi a altor acte solicitate de instanţă (în formă legalizată), se deplasează, la cererea structurilor funcţionale, alături de executorul judecătoresc şi de 

organele de poliţie pentru  executarea sentinţelor privind instituirea măsurii de plasament în regim de urgenţă, prin ordonanţă preşedinţială, în conformitate cu dispoziţiile Legii 272/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

h) se deplasează în teritoriu ,la cererea structurilor funcţionale, alături de asistenţii sociali pentru verificarea situaţiei minorilor/adulţilor, a familiilor ce îi au în îngrijire, (când situaţia impune 

consiliere juridică a persoanelor enunţate anterior); 

i) informează structurile funcţionale  despre orice modificare legislativă apărută în domeniu ; 

j) îndeplinește obligaţii stipulate expres în sarcina consilierului juridic în normele juridice cuprinse în actele normative (ce reglementează organizarea şi exercitarea profesiei) şi dispoziţiile  

Directorului General al DGASPC Galaţi, în conformitate cu specificul structurii;  

k) emite puncte de vedere cu privire la aplicarea dispoziţiilor legale  în cazuri determinate, la cererea conducătorului ierarhic superior; 

l) asigură circulaţia documentelor între conducere  şi structurile funcţionale  ale instituţiei, coordonând fluxurile de documente; face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 

m) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi 

 

Art.18. Biroul adopţii şi postadopţii are următoarele atribuţii principale: 

a) asigurǎ luarea în evidenţǎ a copiilor al cǎror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internǎ; 

b) asigurǎ sprijinul necesar şi informarea copiilor aflaţi în evidenţa sa, opinia lor fiind consemnatǎ şi luatǎ în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere; 

c) are în structură utilizatori R.N.A. (Registrul Național pentru Adopții), aceștia fiind  specialiştii care lucrează direct cu copilul adoptabil şi adoptatorul/familia adoptatoare atestată ca aptă să 

adopte, deci are acces la toate datele cuprinse în dosarul de adopţie şi, conform prevederilor legale, este obligat să le introducă în sistemul informatic RNA; 

d) are dreptul de a vizualiza datele introduse în sistemul informatic RNA referitoare la  DGASPC Galați, în scopul de a verifica respectarea prevederilor legale privind succesiunea etapelor din 

cadrul procedurii adopţiei, a respectării termenelor de realizare a acestor etape, în scopul de a analiza în detaliu cazurile instrumentate; 

e) are dreptul de a accesa profilul copilului greu adoptabil pentru a prezenta adoptatorilor/familiilor adoptatoare care sunt caracteristicile copiilor greu adoptabili; 

f) este responsabil cu realizarea procesului de potrivire dintre copil şi persoana/familia atestatǎ ca aptǎ sǎ adopte, 

g) oferǎ persoanei / familiei care îşi exprimǎ intenţia de a adopta informaţii complete despre procedura de atestare, pregǎtire, precum şi despre serviciile de sprijin existente; 
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h) asigurǎ evaluarea persoanei/familiei care doreşte sǎ adopte, ţinând cont de interesul superior al copilului şi înaintează Directorului General  un raport cu propunere privind 

acordarea/neacordarea atestatului; 

i) întocmește un raport final care este aprobat de către Directorul General si poate conţine propuneri vizând încuviințarea adopției sau după caz, prelungirea perioadei de încredințare, 

înaintându-l instanței judecătorești, prin serviciul de specialitate; 

j) desfǎşoarǎ activitǎţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale; 

k) asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege; 

l) înaintează dosarele cu propunerea de deschidere a procedurii adopţiei interne, încredinţare în vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei serviciului juridic; 

m) aduce la cunoștința instanței, la solicitarea acesteia, existenta oricăror elemente noi cu privire la situația părintelui firesc ori a familiei extinse, care ar putea determina modificarea finalității 

planului individualizat de protecție; 

n) colaborează cu DGASPC  din celelalte judeţe, ANPDCA şi alte instituţii (poliţie, primării etc.)  în vederea îndeplinirii atribuţiilor care îi revin; 

o) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

Art.19. Serviciul resurse umane, organizare şi formare profesională 

A. Compartimentul resurse umane, organizare şi formare profesională are următoarele atribuţii principale: 

a) asigură evidenţa personalului contractual al DGASPC, completând în acest sens Registrului general de evidenţă a salariaţilor (REVISAL); 

b) pregăteşte dosarele de pensionare pentru angajaţii DGASPC; 

c) eliberează  adeverinţe privind locul de muncă şi funcţia, la solicitarea angajaţilor; 

d) urmăreşte întocmirea programării concediilor de odihnă anuale de către structurile funcţionale ale DGASPC, le prezintă spre aprobare conducerii şi urmăreşte efectuarea concediilor de 

odihnă ale personalului; 

e) desfăşoară activitate de îndrumare pe linie de personal, în funcţie de modificările intervenite în legislaţie; asigură asistenţă de specialitate structurilor funcţionale ale DGASPC, la solicitarea 

acestora; 

f) pregăteşte documentaţia necesară pentru organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi asigură desfăşurarea acestora în condiţiile legii; 

g) solicită actele necesare la angajare şi întocmeşte contractul individual de muncă; 

h) întocmeşte actele adiţionale la contractele individuale de muncă pe perioada derulării raporturilor de muncă, ori de căte ori este necesar; 

i) asigură asistenţă de specialitate structurilor funcţionale  la completarea fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale şi a declaraţiilor de avere şi interese; 

j) răspunde de gestiunea curentă a resurselor umane şi a funcţiilor publice; 

k) elaborează actele administrative privind funcţionarii publici (numirea în funcţia publică, modificarea, suspendarea, încetarea raporturilor de serviciu, etc.), conform Legii nr. 188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare; 

l) colaborează direct cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea aplicării şi respectării legislaţiei în domeniul funcţiilor publice; 

m) întocmeşte planul anual de ocupare a funcţiilor publice; 

n) întocmeşte planul anual de formare profesională, pe baza propunerilor conducătorilor structurilor funcţionale din cadrul DGASPC;  

o) întocmeşte orice alte situaţii solicitate de conducerea DGASPC sau de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; 

p) coordonează personalul însărcinat cu activitatea de arhivă ;  

q) coordonează personalul însărcinat cu activitatea de registratură; 

r) întocmeşte şi predă în termen rapoartele statistice referitoare la numărul salariaţilor; 

s) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 

t) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi.  

 

B.  Compartiment monitorizare, mass- media are următoarele atribuţii principale: 

B1. (monitorizare): 

a) întocmește lunar situaţia beneficiarilor fugiţi din sistemul de protecţie al DGASPC şi o transmite Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul 

Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;  

b) întocmeşte  trimestrial  fişa de monitorizare privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a copilului din cadrul DGASPC Galaţi şi din cadrul consiliilor locale din judeţul Galaţi şi o 

comunica Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;  

c) întocmește raportul de activitate lunar, trimestrial, semestrial şi anual privind asistenţa socială şi protecţia copilului din cadrul DGASPC  şi îl comunică Consiliului Judeţean Galaţi; 

d) întocmește trimestrial fişa de monitorizare privind cazurile de violenţă în familie existente în evidenţa autorităţilor publice locale din judeţul Galaţi, a ONG-uri şi a DGASPC Galați şi o 

comunica Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale; 

e) întocmeşte trimestrial  fişa de monitorizare privind structura de personal şi tipurile de servicii din cadrul DGASPC Galaţi şi o comunică Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;  

f) analizează  situaţia copiilor nepuși in legalitate pe linie de stare civila din cadrul DGASPC  şi o transmite Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul 

Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale; întocmește lunar fişa de monitorizare privind activitatea de asistenţă socială şi protecţie a copilului din cadrul DGASPC şi o transmite Autorităţii 

Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale;  

g) centralizează fişele privind standardele de cost pentru serviciile sociale acordate copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu handicap din cadrul autorităţilor publice locale din judeţul Galaţi;  

h) întocmește alte rapoarte şi situaţii statistice solicitate de instituţii publice; 

i) verifică activitatea de monitorizare a respectării drepturilor copilului, centralizând informaţiile privind acest aspect la nivel judeţean;  

j) colaborează  cu structurile de specialitate din cadru Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ONG, etc. în vederea îmbunătăţirii şi folosirii de instrumente comune pentru activitatea de 

monitorizare a respectării drepturilor beneficiarilor serviciilor sociale.  

B2. (mass-media): 

a) se autosesizează în numele DGASPC cu privire la cazurile de interes semnalate în mass-media, prin intermediul structurilor de specialitate; 

b) asigură stabilirea instrumentelor de comunicare publică la nivelul instituţiei(conferinţe de presă, comunicate de presă, interviuri, întâlniri de presa, conferinţe şi seminarii, evenimente 

speciale); 

c) promovează şi protejează imaginea  beneficiarilor serviciilor de asistentă socială; 

d) organizează campanii de sensibilizare a opiniei publice cu privire la problematica  beneficiarilor serviciilor de asistenţă socială; 

e) realizează demersurile necesare în vederea asigurării transparenţei activităţilor întreprinse de DGASPC; 

f) asigură transmiterea informaţiilor solicitate de către mass-media în cel mai scurt timp posibil, în colaborare cu şefii de structuri şi cu acordul Directorului general; 

g) facilitează accesul la informaţiile de interes public, comunicate din oficiu prin afişare la sediul instituţiei şi/sau site-ul instituţiei; 

h) aduce la cunoștința conducerii si structurilor funcţionale, articole apărute după intervenţia acestora în mass-media; 

i) face propuneri pentru fundamentarea bugetului; 

j) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi.  

 

C. Compartimentul intern de prevenire şi protecţie  are   următoarele   atribuţii principale: 

a) studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri pentru completarea, reactualizarea şi 

îmbunătăţirea instrucţiunilor proprii de apărare împotriva incendiilor; analizează situaţia de risc de incendiu,  precum şi măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora; 

b) studiază actele normative care reglementează activitatea de supraveghere a sanătaţii şi securităţii muncii, verifică aplicarea lor în practică şi face propuneri de prevenire sau corectare a unor 

acţiuni generatoare de risc; 

c) întocmeşte planul de asigurare a securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor şi urmăreşte modul de aplicare a acestuia; 

d) participă la organizarea şi desfăşurarea activităţii instructiv- educative de prevenire a incendiilor şi la instruirea personalului încadrat în muncă, executând nemijlocit activităţi de instructaj, 

popularizare a prevederilor legale, de dezbatere a abaterilor în ceea ce priveşte respectarea normelor, precum şi a concluziilor desprinse în urma unor incendii şi evenimente ce au avut loc în 

instituții similare din ţară şi străinătate; 
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e) participă la analiza activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul DGASPC şi face propuneri pentru înlăturarea neajunsurilor şi îmbunătăţirea acestei activităţi; 

f) acordă asistenţă tehnică de specialitate la stabilirea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor în caz de calamităţi naturale şi catastrofe, precum şi în timpul repunerii în funcţiune a 

instalaţiilor şi a sistemelor de protecţie împotriva incendiilor avariate în urma acestor evenimente, urmărind realizarea măsurilor stabilite; 

g) participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, schimburi de experienţă, consfătuiri, analize, etc), organizate de unitatea militară de pompieri sau 

de alte organe abilitate prin lege; 

h) avizează/propune includerea fondurilor necesare dotării şi echipării spaţiilor DGASPC cu instalaţii, aparatură, echipament de protecţie şi substanţe chimice pentru prevenirea şi stingerea 

incendiilor, precum şi pentru realizarea măsurilor de protecţie împotriva incendiilor în planurile financiare şi economice anuale; 

i) urmăreşte realizarea sau procurarea mijloacelor şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii instructiv- educative pentru prevenirea incendiilor, difuzarea lor pe locurile de muncă, 

precum şi modul de utilizare şi de întreţinere a acestora; 

j) face propuneri pentru completarea şi reactualizarea temelor de prevenire şi stingere a incendiilor din programele de învăţământ ale cursurilor de calificare, reciclare şi perfecţionare a 

personalului încadrat în muncă, verifică modul în care se prezintă temele stabilite şi participă la dezbaterea unor astfel de teme; 

k) aplică sau face propuneri, după caz, potrivit prevederilor legale şi competenţelor stabilite, recompense sau sancţiuni pe linia prevenirii şi stingerii incendiilor;   

l) se preocupă ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru cât şi 

echipament de protecţie, specifice locului de muncă şi postului său; 

m) face propuneri pentru fundamentarea bugetului;     

n) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

Secţiunea 2: Structurile aflate în subordinea Directorului General Adjunct economic şi administrativ 

Art.20. Serviciu financiar – contabilitate şi analiza economică 

A. Biroul financiar – salarizare are următoarele atribuţii principale: 

a) determină drepturile băneşti cuvenite personalului precum şi obligaţiile aferente în baza legislaţiei, a dispoziţiilor, a copiilor după actele adiţionale comunicate şi a altor documente specifice, 

întocmeşte fişele de salarii şi  le   comunică  salariaţilor; 

b) determină obligaţiile unităţii la Bugetul de Stat şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat şi le declară prin declaraţia unică 112 şi declaraţia 100 ; 

c) primeşte actele adiţionale, dispoziţiile, cererile de concediu de odihnă, concediu de studii, concediu fără salariu de la Serviciul Resurse umane – Compartiment resurse umane, organizare şi 

formare profesională, primeşte   pontajele de la toate structurile organizaţionale ale DGASPC Galaţi, prin   registratura unităţii, cu viza directorilor în subordinea cărora se află fiecare în   parte 

şi, întocmeşte în baza acestora şi a celorlalte documente (cereri, referate etc.) statele de plată privind drepturile de natura salarială pe fiecare subcapitol, pe structura de funcţionari publici şi 

personal contractual; 

d) întocmeşte statele de plată pentru indemnizaţiile membrilor CPC şi CEPAH precum şi statele de plată pentru proiectele aflate în desfăşurare; 

e) efectuează corespondenţă cu executorii judecătoreşti şi salariaţii, pentru adresele de înfiinţare a popririlor pe salariu, efectuează poprirea şi transmite corespondenţă de informare asupra  

măsurii luate către instituţiile care au solicitat aceste reţineri precum şi către salariaţii în cauză;  

f) verifică, calculează şi plăteşte certificatele de concediu medical, întocmeşte dosarele de recuperare a sumelor plătite din FNUASS  

g) întocmeşte fişierele pentru viramentul drepturilor salariale în conturile deschise de salariaţi la băncile comerciale, atât în format electronic cât şi pe suport de hârtie şi le transmite în termen - 

potrivit procedurilor CCI; 

h) asigură utilizarea, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a sistemelor de prelucrare automată a datelor pentru calculul drepturilor salariale precum şi salvarea acestor date pe serverul unităţii şi 

pe suport magnetic; 

i) efectuează şi răspunde de plăţile prin virament a obligaţiilor către terţi, referitoare la achiziţiile de bunuri materiale, prestări de servicii; 

j) eliberează adeverinţele solicitate de salariaţi pentru diferite instituţii (medic  de familie, bănci comerciale, instanţe, asociaţii de proprietari etc.) – potrivit procedurilor SMC; 

k) urmăreşte, în baza înştiinţărilor privind stingerea creanţelor fiscale, concordanţa dintre fişa plătitorului întocmită la nivelul DGRFP Galaţi cu  declaraţiile transmise lunar şi plăţile efectuate 

în baza acestora; 

l) verifică şi întocmeşte dosarul privind obligaţiile de plată stabilite prin somaţiile de plată şi deciziile referitoare la obligaţiile de plată a accesoriilor, transmiţându-l Serviciului juridic şi 

contencios în vederea demarării, de către acesta, a tuturor căilor de atac; 

m) depune lunar, la unitatea teritorială de trezorerie, necesarul de numerar pentru plăţile prin casierie, conform legislaţiei în materie; 

n) identifică proiectele de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate sau condiţiile de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament; 

o) întocmeşte si transmite pana pe 30 aprilie a fiecărui an către  Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, raportarea privind  costurile  şi personalul/tipul de 

serviciu, înregistrate în anul anterior; 

p) asigura transparenţa privind utilizarea fondurilor alocate şi administrarea acestora,  făcând publice informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, prin publicare pe pagina de 

internet proprie; 

q) colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Galaţi în vederea raportării datelor privind Fişa entităţii publice pentru DGASPC Galaţi; 

r) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

B. Compartimentul  contabilitate - buget are următoarele atribuţii principale: 

a) întocmeşte dările de seamă contabile trimestriale şi anuale, verificând corelaţiile între bilanţ, contul de execuţie, contul de rezultat patrimonial şi celelalte anexe; 

b) înregistrează   cronologic   şi   sistematic, prin programul informatic  operaţiunile privind mişcările bunurilor instituţiei,a valorilor   materiale   şi   băneşti   în   conformitate   cu   legea 

contabilităţii,   respectarea   planului   de   conturi   general,   a   modelelor   registrelor   şi formularelor  comune privind  activitatea  financiar-contabilă,  a  normelor  metodologice a 

Ministerului de Finanţe privind întocmirea şi utilizarea acestora - potrivit procedurilor CCI; 

c) ţine   evidenţa   angajamentelor   legale,   angajamentele   bugetare   individuale   sau globale; 

d) înregistrează  angajamentele legale şi angajamentele  bugetare în sistemul de control al angajamentelor", prin sistemul național de raportare Forexebug, conform procedurilor aprobate , 

aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug; 

e) completează  si depune formularele din sfera raportării situațiilor financiare si  bugetul individual al instituției , prin sistemul național de raportare –Forexebug; 

f) întocmeşte lunar balanţa de verificare; 

g) elaborează   proiecte   de   buget   în   baza   propunerilor   fundamente   de structurile   de   specialitate  şi  repartizarea creditelor bugetare aprobate potrivit   bugetului instituţiei în limita 

prevederilor şi  destinaţiilor aprobate; 

h) organizează şi conduce evidenţa contabilă privind efectuarea cheltuielilor prevăzute prin bugetul de venituri şi cheltuieli, a valorilor materiale, bunurilor de inventar, mijloacelor fixe, a 

decontărilor cu debitorii şi creditorii; 

i) exercită controlul financiar preventiv propriu referitor la administrarea patrimoniului şi a fondurilor publice; identifică proiectele de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi 

regularitate sau condiţiile de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament; 

j) înregistrează şi urmărește  lichidarea  debitorilor,  conform  procedurilor aprobate;  

k) înștiințează debitorii şi Serviciul juridic şi contencios cu privire la debitele greu solvabile în vederea recuperării; 

l) elaborează   proceduri   operaţionale   specifice   domeniului   de   activitate conform Codului de control intern;  

m) asigură arhivarea documentelor contabile ale serviciului întocmind documentaţia de predare la arhivă; 

n) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

C) Compartimentul evidenţă prestaţii sociale şi casierie  are următoarele atribuţii principale: 

a) efectuează plăţile şi încasările în numerar, în conformitate cu Regulamentul de casa şi Legea contabilităţii, reflectate în registrele de casă; 

b) întocmeşte şi raportează în termen situaţiile  statistice referitoare la plata si necesarul privind  drepturile persoanelor cu handicap solicitate de către instituţiile abilitate; 

c) întocmeşte recapitulaţia  plăţilor privind drepturile persoanelor cu handicap; 

d) transmite online către AJPIS şi Trezorerie borderouri şi situaţia plăţilor drepturilor persoanelor cu handicap precum şi fundamentarea drepturilor; 

e) înregistrează în evidenţa contabilă debitorii din sume încasate necuvenit, urmărind încasarea lor şi transmiţând către Serviciul juridic şi contencios acele cazuri ce nu pot fi soluţionate pe 

cale amiabilă; 
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f) primește dosarele  privind dobânzile subvenţionate conform prevederilor legale, verificând din punct de vedere al existenţei  tuturor documentelor ce trebuie sa le conțină, întocmește 

adeverința către solicitant si ulterior contractul de angajament privind plata dobânzilor la contractul de credit al persoanelor solicitante; 

g) întocmeşte  necesarul   de   fonduri    a dobânzilor  subvenţionate şi pentru plata prestărilor de servicii reprezentând transportul persoanelor cu handicap pe baza graficelor de rambursare; 

h) verifică în scopul decontării borderourile şi biletele ce stau la baza facturilor reprezentând transportul persoanelor cu handicap; 

i) întocmeşte şi transmite situaţiile statistice privind  persoanele cu handicap şi drepturile acestora solicitate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi; 

j) fundamentează şi întocmeşte   proiectele  de  dispoziţii ale  Directorului General şi proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

Art.21. Serviciul achiziţii publice şi urmărire contracte: 

A. Compartiment atribuire contracte de achiziţie publice  are următoarele atribuţii principale: 

a) primeşte de la structurile funcţionale implicate în procesul de achiziţie publică solicitările de produse, servicii şi lucrări  prezentate defalcat,  cu descrierea specificaţiilor  tehnice, calitative, 

dimensiuni, etc. în aşa manieră încât să corespundă necesităţii obiective a autorităţii contractante; 

b) solicită  verificarea şi avizarea necesarelor de produse, servicii şi lucrări  de către  structurile funcţionale  de specialitate din cadrul DGASPC, în funcţie de obiectul achiziţiei, de legislaţia în 

vigoare, scopul şi destinaţia achiziţiei, stocuri, standarde şi omologări, precum şi alte reglementări  tehnice elaborate de organisme de specialitate; 

c) centralizează, după avizarea structurilor  de specialitate toate solicitările de produse, servicii şi lucrări şi estimează valorile acestora, în vederea stabilirii procedurilor de achiziţie ce urmează 

a se efectua în decursul anului; 

d) elaborează planul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte structuri funcţionale din cadrul DGASPC, ţinând cont de toate sursele de finanţare  

şi estimează perioadele de aplicare a procedurilor de achiziţie; 

e) derulează proceduri de atribuire, stabileşte criterii de evaluare, de calificare şi selecţie a ofertelor, elaborează documentaţiile de atribuire pentru toate achiziţiile de produse, servicii şi lucrări  

la nivelul DGASPC; 

f) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de actele normative în materie; 

g) participă la întocmirea tuturor documentelor cu privire la organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţie, în condiţiile legii, prin conlucrarea cu structurile funcţionale de specialitate, în 

funcţie de obiectul  achiziţiei; 

h) participă în comisiile de evaluare a ofertelor; 

i) aplică şi finalizează procedurile de atribuire, prin elaborarea şi încheierea contractelor de achiziţii publice sau a acordurilor cadru prin colaborarea cu biroul juridic; 

j) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice; 

k) anticipează, identifică şi controlează dificultăţile şi riscurile asociate achiziţiilor, apărute în evaluarea ofertelor sau anularea procedurii de atribuire; 

l) cunoaşte si rezolva modul de soluționare a contestaţiilor; 

m) întocmește raportări anuale către ANAP; 

n) asimilează noutăţile legislative care guvernează achiziţiile publice; 

o) utilizează Sistemul electronic al achiziţiilor publice – S.E.A.P în ceea ce priveşte transmiterea şi publicarea anunţurilor / invitaţiilor de participare, a documentaţiilor de atribuire, eratelor şi 

clarificărilor prin S.E.A.P, respectând cerinţele impuse de sistemul electronic S.E.A.P.; 

p) acţionează pentru menţinerea unui înalt grad de integritate, etică şi morală  aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a 

contractelor de concesiune de servicii şi pentru respectarea Codului de conduita etică; 

q) asigură un serviciu public de calitate, printr-un comportament profesionist în vederea asigurării în condiţiile legii , a transparenţei administrative, imparţialităţii şi eficacităţii; 

r) aplică şi respectă disciplina contractuală pentru toate contractele încheiate; 

s) colaborează cu structurile funcţionale din cadrul DGASPC în toate problemele în limita competenţelor stabilite, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

t) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

u) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

B. Compartiment urmărire contracte are următoarele atribuţii principale: 

a) urmăreşte derularea contractele de achiziție publică, de la semnare până la finalizare. Se urmăreşte respectarea clauzelor din contract privind calitatea, cantitatea şi preţul bunurilor 

comandate sau serviciilor prestate, precum şi respectarea termenelor de livrare angajate de către fiecare contractant. De asemenea, se verifică concordanţa între comandă, nota de recepţie şi 

factura privind cantitatea, preţul şi calculele aferente; 

b) întocmește comenzi lunare şi zilnice către furnizori pe baza contractelor încheiate şi în funcţie de referatele structurilor funcţionale; 

c) certifică realitatea, regularitatea şi legalitatea facturilor şi avizelor emise de furnizori, întocmind borderourile de plată pe care le transmite Serviciului Financiar –Contabilitate; 

d) asigură întocmirea dosarului achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit şi ţine evidenţa acestora; 

e) întocmește documentele constatatoare emise în temeiul legislației in vigoare; 

f) participă la elaborarea Programului anual de achiziţii publice pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autorităţii contractante ; 

g) menţine legătura între furnizorii/prestatorii de servicii  şi structurile funcţionale ale DGASPC Galaţi, pentru o bună aprovizionare, urmărind contractele de achiziţie publică , de la semnare 

până la finalizare;  

h) întocmeşte şi verifică, centralizarea solicitărilor tuturor structurilor funcţionale ale DGASPC  şi estimează valorile acestora, în vederea stabilirii, împreuna cu compartimentul achiziții 

publice, a planului anual de achiziţie publică şi stabilirea procedurilor de achiziţie ce urmează a se efectua în decursul anului; 

i) întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţiile publice pe baza documentelor justificative, emise de compartimentele de specialitate; 

j) transmite structurilor funcţionale caracteristicile tehnice ale produselor achiziţionate în conformitate cu caietul de sarcini în vederea evaluării şi recepţiei acestora; 

k) urmăreşte constituirea garanţiilor de bună execuţie, conform clauzelor contractuale; 

l) întocmeşte procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor parţiale şi finale cu constituirea comisiei aprobate de DGASPC; 

m) informează conducerea DGASPC  cu privire la necesitatea încheierii de acte adiţionale la contracte, generate de situaţii ce care apar înainte de finalizarea contractelor de achiziţie publică, 

cu privire la necesitatea suplimentării cantităţilor de produse, servicii şi lucrări sau de prelungire a duratei contractelor; 

n) acţionează pentru menţinerea unui înalt grad de integritate, etică şi morală  aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a 

contractelor de concesiune de servicii şi pentru respectarea Codului de conduita etică; 

o) asigură un serviciu public de calitate, printr-un comportament profesionist în vederea asigurării în condiţiile legii , a transparenţei administrative, imparţialităţii şi eficacităţii; 

p) aplică şi respectă disciplina contractuală pentru toate contractele încheiate; 

q) colaborează cu structurile funcţionale din cadrul DGASPC în toate problemele în limita competenţelor stabilite, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi; 

r) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

C. Compartiment contractare servicii sociale are următoarele atribuţii principale: 

a) contractarea serviciilor sociale se face în baza unei proceduri de atribuire, deschisă tuturor furnizorilor privaţi de servicii sociale acreditaţi, în care orice organizaţie are posibilitatea de a 

participa;  

b) colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi a drepturilor copilului, in funcţie de nevoile identificate sau cu 

operatori economici prin încheierea de contracte  de colaborare cu aceştia; 

c) dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea contractării de servicii sociale, acordării şi diversificării serviciilor 

sociale şi a serviciilor destinate protecţiei familiei şi a copilului/tânărului/adultului,  în funcţie de nevoile identificate; 

d) acţionează pentru menţinerea unui înalt grad de integritate, etică şi morală  aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări şi a 

contractelor de concesiune de servicii şi pentru respectarea Codului de conduita etică; 

e) asigură un serviciu public de calitate, printr-un comportament profesionist în vederea asigurării în condiţiile legii, a transparenţei administrative, imparţialităţii şi eficacităţii autorităţii; 

f) aplică şi respectă disciplina contractuală pentru toate contractele incheiate; 

g) colaborează cu structurile funcţionale din cadrul DGASPC în toate problemele în limita competenţelor stabilite, precum şi cu serviciile de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi  

h) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate 

i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare medicală a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 
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Art.22. Secţia coordonare activităţi administrative, reparaţii curente, tehnic şi transport are următoarele atribuţii principale:  

a) vizează referatelor pentru: reparaţii curente sau auto, achiziţionarea abonamentelor de transport etc.; 

b) asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfășoară activitatea DGASPC Galaţi; 

c) realizează activităţi cu caracter tehnic; 

d) întocmeşte şi vizează necesarul de materiale şi reparaţii curente ale bunurilor din dotarea DGASPC Galaţi; 

e) organizează activitatea de elaborare a documentaţiilor necesare aprobării şi efectuării lucrărilor de reparaţii şi întreţinere; 

f) asigură asistenţă tehnică pentru lucrări de reparaţii, întreţinere şi investiţii; 

g) verifică şi recepţionează  lucrările de reparaţii executate în regie proprie; 

h) asigură buna exploatare a parcului auto conform legislaţiei în vigoare şi a normelor tehnice de exploatare aprobate ; 

i) monitorizează consumul de carburant cu încadrarea în baremul aprobat; 

j) răspunde de întreţinerea şi utilizarea judicioasă a autovehiculelor DGASPC Galaţi, urmărind efectuarea la timp a reviziilor tehnice; 

k) coordonează şi monitorizează activitatea tuturor muncitorilor, efectuează repartizarea acestora pe lucrări şi realizează pontajul acestora; 

l) coordonează şi monitorizează activitatea tuturor conducătorilor auto, efectuează repartizarea acestora pe mijloacele de transport şi pe trasee şi realizează pontajul acestora;  

m) întocmeşte graficele anuale pentru igienizarea tuturor imobilelor; 

n) întocmeşte săptămânal grafice de repartizare a muncitorilor şi conducătorilor auto pe lucrări, respectiv trasee, pe baza propunerilor; 

o) face propuneri pentru întocmirea unor contracte ce cuprind prestări servicii şi utilităţi necesare; 

p) colaborează la definitivarea dosarului cu documente pentru a fi efectuată casarea bunurilor degradate (bunuri ce au fost propuse la casare în urma inventarierii patrimoniului); 

q) rezolvă problemele legate de asigurarea auto obligatorie şi de asigurarea în caz de avarie a autoturismului (CASCO);  

r) organizează, conduce şi controlează activităţile desfăşurate de personalul de deservire şi de efectuare a curăţeniei zilnice a spaţiilor verzi; 

s) în îndeplinirea atribuţiilor ce ii revin colaborează cu toate structurile funcţionale din cadrul direcţiei; 

t) ţine evidenţa şi urmăreşte mişcarea tuturor mijloacelor de transport aflate în parcul auto al direcţiei, monitorizează completarea jurnalelor de bord ale autovehiculelor; 

u) vizează şi transmit către Serviciul Financiar- Contabilitate pentru plată, facturile pentru plata abonamentelor de transport în comun; 

v) vizează diferite deconturi ale salariaţilor; 

w) întocmeşte referate de necesitate şi comenzi atunci când este cazul (materiale, rechizite, abonamente Transurb pentru salariaţi şi beneficiari; 

x) ridică de la SC Transurb SA abonamentele pentru transportul în comun; 

y) întocmește necesarele de materiale pentru igienizare, curăţenie, rechizite, asigurări auto, roviniete, consumabile auto etc.; 

z) realizează citirea subcontoarelor de utilităţi ale fundaţiilor care  prestează servicii sociale în spaţiile administrate de DGASPC Galaţi şi înaintează consumurile către Centrul evidenţă şi 

monitorizare gestiuni şi patrimoniu în baza proceselor-verbale întocmite cu consumatorii; 

aa) eliberează zilnic  foi de parcurs; 

bb) preia zilnic foile de parcurs completate  de către şoferi şi întocmeşte calculului consumului de carburant pe baza datelor notate de şoferi în foaia de parcurs; 

cc) înregistrează consumul zilnic al autovehiculelor în fişa activităţii zilnice pentru autovehicule; 

dd) întocmeşte (în baza fişei de activitate zilnică a autovehiculelor) informări privind situaţia consumurilor lunare de carburanţi pentru autovehiculele din dotarea parcului auto al DGASPC 

Galaţi, informare ce se înaintează Serviciului Financiar - Contabilitate; 

ee) urmăreşte respectarea normelor PM si PSI de către responsabilul cu protecţia muncii şi PSI; 

ff) menţine în bună stare de funcţionare şi efectuează reparaţiile curente, atunci când este cazul, pentru instalaţii electrice, sanitare, tâmplărie, operaţiuni de igienizare etc. în cadrul  spaţiilor 

aflate în administrarea  DGASPC Galaţi; 

gg) verifică oportunitatea solicitărilor centrelor şi caselor privind consumul de materiale pentru reparații şi le avizează; 

hh) intervine în cazul avariilor apărute la instalaţiile sanitare şi electrice în zilele de sâmbătă şi duminică şi alte sărbători sau zile libere legale; 

ii) întocmeşte fişe de intervenţie şi de recepţie a lucrărilor de reparaţii; 

jj) realizează deplasările necesare cu respectarea graficelor săptămânale, împreună cu structurile funcţionale; 

kk) întocmeşte centralizatorul cu lucrări de igienizare şi reparaţii capitale necesare spaţiilor aflate în administrarea DGASPC Galaţi; 

ll) realizează activităţile de ordine şi curăţenie în incinta sediului DGASPC (curte şi anexe); 

mm) face propuneri privind siguranţa în exploatare a construcţiilor; 

nn) iniţiază si organizează activitatea de întocmire/revizuire a Nomenclatorului Arhivistic în cadrul DGASPC; 

oo) asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării Nomenclatorului Arhivistic; 

pp) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

qq) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

Art.23. Compartiment IT, evidenţă şi monitorizare gestiuni şi patrimoniu are următoarele atribuţii principale: 

a) întocmeşte şi urmăreşte aplicarea procedurilor de  gestionare a patrimoniului DGASPC; 

b) organizează activitatea de predare, primire,transfer/ transmitere fără plată a elementelor patrimoniale; 

c) organizează şi supraveghează operaţiunile de inventariere a  tuturor elementelor patrimoniale ale instituţiei , precum şi a ,  bunurilor şi valorilor  deţinute cu orice titlu , aparţinând altor 

persoane juridice sau fizice şi întocmeşte procesul-verbal al comisiilor de inventariere; 

d) organizează, supraveghează  şi verifică modul de întrebuinţare a bunurilor mobile şi imobile aflate în patrimoniul DGASPC; 

e) întocmeşte şi ţine evidenţa documentelor referitoare la deţinerea, exploatarea sau înstrăinarea imobilelor şi terenurilor aflate în administrarea DGASPC; 

f) verifică şi fundamentează  necesarul de mijloace fixe şi obiecte de inventar în vederea achiziţionării lor conform legislaţiei în vigoare, atât cel solicitat de către structurile rezidenţiale cât şi 

cel pentru aparatul de specialitate; 

g) organizează şi participă la procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând DGASPC; 

h) face propuneri si organizează operaţiunile de scoatere din uz, declasare şi casare a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar uzate fizic şi/sau moral; 

i) încheie contracte privind constituirea garanţiilor în numerar pentru gestionari, ţine evidenţa acestora în vederea actualizării garanţiei şi întocmirii documentaţiei necesare de transmis către 

CEC BANK; 

j) participă la un schimb permanent de date cu celelalte structuri funcţionale ale DGASPC în vederea actualizării datelor privind situaţia patrimonială; 

k) participă la activitatea de preluare a patrimoniului instituţiilor reorganizate în cadrul DGASPC; 

l) depune diligenţele necesare în vederea punerii în legalitate a funcţionării tuturor imobilelor aflate în administrarea DGASPC; 

m) primeşte lunar situaţia  stocurilor şi a rulajelor  bunurilor aflate în fiecare gestiune din cadrul instituţiei , în vederea analizării acestora şi face propuneri în  conformitate cu  legislaţia în 

vigoare şi obiectivelor DGASPC; 

n) participă la întocmirea evaluărilor bunurilor primite prin donaţii / sponsorizări pentru stabilirea valorii juste în vederea înregistrării în contabilitate a acestora; 

o) face propuneri privind proiectul de buget referitor la fondurile necesare pentru lucrările de întreţinere, reparaţii, investiţii, pe bază de memorii justificative; 

p) participă la recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii executate de terţi; 

q) face propuneri privind programul anual de investiţii şi întocmeşte memoriile justificative referitoare la  procurarea/efectuarea acestora; 

r) întocmeşte şi depune, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, documentaţia specifică în vederea recuperării accizei pentru motorină (combustibil încălzire), în cazul în care achiziţia 

acesteia se face în regim de scutire indirectă de la plata accizei (când furnizorul nu deţine autorizaţie de antrepozit fiscal); 

s) întocmeşte şi depune, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, documentaţia specifică în vederea obţinerii „autorizaţiei de utilizator final” în vederea achiziţiei combustibilului pentru 

încălzire în regim de scutire directă de la plata accizelor (când furnizorul deţine autorizaţie de antrepozit fiscal);  

t) vizează şi transmite către SFCAE pentru plată, facturile abonamentelor de televiziune, internet, VPN, telefonie; 

u) urmăreşte derularea contractelor încheiate pentru servicii de pază, respectiv curăţenie; 

v) vizează referatele pentru plata taxelor de autorizare sanitar-veterinară; 

w) primeşte, păstrează şi eliberează bunurile în magazie numai în baza documentelor justificative; 

x) verifică  concordanţă între datele înscrise în actele însoţitoare şi bunurile primite, identifică viciile aparente şi  semnează de primirea bunurilor; 

y) primeşte şi recepţionează bunurile  în prezenţa unei comisii constituite prin dispoziţie a directorului general, întocmind note de recepţie şi constatare de eventuale diferenţe; 

z) eliberează  din magazine bunurile în cantitatea, calitatea şi sortimentele specificate exclusiv pe  în baza documentelor   de eliberare; 

aa) completează  în evidenţa tehnico-operativă , operaţiile de primire şi cele de eliberare a bunurilor; 

bb) predă în termen conform procedurilor de control intern, angajaţilor cu atribuţii legate de  GESTOC documentele în baza cărora  a consemnat operaţiunile de primire şi eliberare de bunuri; 
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cc) ţine evidenţa mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aflate în teren în cadrul aparatului de specialitate; 

dd) comunică, în scris, conducătorului instituţiei  în cel mai scurt timp posibil,plusurile şi minusurile din gestiune, cazurile de depreciere sau degradare ori situaţiile în care s-ar ajunge acolo, 

cazurile în care stocurile de bunuri aflate în gestiunea sa au atins limitele cantitative maxime sau minime, stocurile de bunuri fără mişcare, cu mişcare lentă;  

ee) verifică lunar concordanţa dintre evidenţa tehnico-operativă şi cea sintetică ţinută de GESTOC; 

ff) participă efectiv la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia centrală; 

gg) respectă legislaţia privind gestionarea bunurilor; 

hh) asigură depozitarea ambalajelor în locuri special amenajate (degrevând căile de acces); 

ii) întocmeşte bonurile de eliberare/returnare/transfer pentru materiale şi obiecte de inventar   pe baza referatelor aprobate;  

jj) asigură administrarea şi întreţinerea site-ului DGASPC; 

kk) organizează arhitectura intranet conform necesităţii, în topologia de routete şi switch-uri diagnosticând echipamente şi staţii de lucru; 

ll) administrează şi gestionează bazele de date din cadrul DGASPC , asigurându-le integritatea şi eficienţa în mediul de lucru, respectiv în reţeaua structurata în care acestea sunt integrate; 

mm) asigură implementarea şi verifica exploatarea programelor informatice la nivelul DGASPC; 

nn) asigură iniţierea personalului în utilizarea aplicaţiilor instalate (sensitive, aplicaţie contabilitate, salarizare, legislaţie etc.); 

oo) administrează şi gestionează reţeaua rețeaua de calculatoare si VPN; 

pp) gestionează serviciile de acces şi transmisii date şi administrează echipamentele provider-ului de Internet si VPN; 

qq) colaborează cu firme de specialitate în vederea asigurării asistenţei tehnice necesare remedierii disfunctionalităţii sistemelor de calcul şi serviciilor de transmisii date sau voce; 

rr) participă la partea de analiză şi implementare a infrastructurii hardware şi software necesară la nivelul DGASPC; 

ss) face propuneri privind proiectul de buget referitor la fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării infrastructurii hardware şi software din cadrul DGASPC; 

tt) cunoaşte şi respectă normele legale privind funcţia publică; 

uu) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

vv) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

Art.24. Compartimentul control intern, asigurarea calităţii, analiză statistică, indicatori asistenţă socială şi incluziune socială are următoarele atribuţii principale: 

a) asigură mentenanţa sistemului de management al calităţii, conform standardului internaţional SR EN ISO 9001-2015 şi a sistemului de control intern, conform Ordinului 600/2018; 

b) elaboreazǎ, revizuieşte şi distribuie, în mod controlat, documentaţia sistemului de management al calităţii, documentaţia sistemului de control intern, documentația cu privire la siguranța 

alimentului si documentele privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul DGASPC; 

c) verifică procedurile şi/sau instrucţiunile de lucru elaborate/revizuite de structurile funcţionale ale; DGASPC din punct de vedere al respectării cerințelor standardelor implementate 

distribuindu-le, în mod controlat, proprietarilor de proces 

d) ţine gestiune unică (sistem informatic şi suport hârtie – în original) a documentelor sistemului de management al calităţii şi ale sistemului de management al controlului intern, a 

documentelor privind siguranța alimentului si ale protecției datelor cu caracter personal emise la nivel de structuri funcţionale şi asigură difuzarea / retragerea lor controlată în cadrul 

organizaţiei; 

e) instruieşte şi oferă consultanţă salariaţilor din cadrul structurilor funcţionale ale DGASPC, pe probleme de calitate, control intern, siguranța alimentului, protecția datelor cu caracter 

personal  de câte ori se consideră necesar sau la solicitarea acestora; 

f) întocmeşte programul anual de audit al SMC şi programul anual de control intern; 

g) efectuează auditurile sistemului de management al calităţii şi verifică modul cum funcţionează sistemul de control intern; 

h) întocmeşte rapoartele de audit şi rapoartele de verificare ale sistemului de control intern; 

i) urmăreşte implementarea/eficienţa acţiunilor preventive/corective stabilite împreună cu reprezentantul zonei auditate; 

j) colectează toate datele provenite de la structurile funcţionale ale DGASPC legate de îmbunătățirea calităţii serviciilor, pentru ca acestea să poată fi analizate global, în vederea discutării lor 

în cadrul analizei de management; 

k) organizează reuniunile de analiză a Sistemului de Management al Calităţii şi a Sistemului de Control Intern; 

l) întocmeşte procesele-verbale care conţin rezultatele analizei de management şi le distribuie tuturor celor interesaţi; 

m) efectuează, prin sondaj, verificări privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a datelor cu caracter personal,  întocmeşte rapoarte, face propuneri pentru remedierea 

deficiențelor constatate, pe care le înaintează spre aprobare conducerii; 

n) menține legătura cu firma de certificare ISO 9001 si cu Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrări Datelor cu Caracter Personal; 

o) instruiește personalul despre normele si regulile de protecţie a datelor cu caracter personal; 

p) coordonează şi monitorizează activitatea personalului pe linia protecţiei datelor cu caracter personal şi propune conducerii, în condiţiile legii, măsuri privind modificarea, suspendarea ori 

revocarea drepturilor de acces in situaţiile prevăzute de legi; 

q) centralizeazǎ datele din registrul riscurilor al fiecǎrei structuri funcţionale în registrul unic al riscurilor şi le transmite responsabilului managementului controlului intern;  

r) se asigură că personalul responsabil pentru monitorizarea, corecţiile şi acţiunile corective din cadrul sistemului de management al siguranţei alimentului este instruit; 

s) planifică verificarea, defineşte scopul, metodele, frecvenţele şi responsabilităţile pentru activităţile de verificare ale respectării normelor de siguranța alimentului. Activităţile de verificare 

confirmă că: 1) programele preliminare (PRP) sunt implementate; 2) elementele de intrare ale analizei pericolelor sunt actualizate continuu; 3) programele preliminare (PRP) operaţionale şi 

elementele din planul HACCP sunt implementate şi sunt eficace, 4) nivelurile pericolelor sunt în nivelurile acceptabile identificate şi 5) alte proceduri sunt implementate şi eficace. 

t) face propuneri pentru fundamentarea bugetului Compartimentului, atunci când sunt cerute de serviciile de specialitate sau de conducerea instituţiei; 

u) crearea şi utilizarea de instrumente de colectare de date, folosite în vederea actualizării bazelor de date existente şi a altor activităţi; 

v) elaborează analize, realizează interpretări şi rapoarte statistice privind beneficiarii serviciilor sociale pe diferite măsuri de protecţie/prevenire  elaborate periodic sau la cerere; 

w) producerea şi colectare de indicatori sociali de la nivelul instituţiilor judeţene implicate în gestionarea problemelor socia le-calculul indicatorilor relevanţi pentru acest domeniu 

x) participă la elaborarea rapoartelor de activitate, a strategiilor şi proiectelor DGASPC; 

y) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

z) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

Secţiunea 3: Structurile aflate în subordinea Directorului General Adjunct pentru  Protecţie Socială   

Art.25. Serviciul evaluare iniţială şi intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie, repatrieri (include Telefonul copilului) are următoarele atribuţii principale: 

a) identificarea / preluarea, înregistrarea, verificarea şi repartizarea fiecărei solicitări primite, pe orice cale; asigură intrarea în sistemul de protecţie a situaţiei copilului,dacă este cazul, 

repartizarea cazului - dacă este de competenţa instituţiei - referirea acestor cazuri către structurile funcţionale competente din cadrul DGASPC Galaţi  sau referirea lui către alte sisteme conexe 

(sănătate, juridic etc.); 

b) înregistrarea şi evaluarea iniţială a sesizărilor primite la Telefonul copilului, referind ulterior cazurile către compartimentele funcţionale competente; 

c) evaluarea iniţială a tuturor cazurilor noi, stabilirea tipologiei cazurilor şi evaluarea riscului; 

d) verificarea sesizării în funcţie de gradul de urgenţă a celor semnalate; 

e) informarea personalului angajat în cadrul primăriilor şi unităţilor sanitare care îndeplinesc atribuţii de asistenţă socială cu privire la modul de instrumentare a cazurilor şi modalităţile de a  

consilia părinţii în vederea prevenirii abandonului copilului şi/sau abuzului asupra copilului; 

f) consilierea copiilor, părinţilor sau a rudelor copiilor beneficiari ai serviciilor sociale asupra modalităţilor legale de a-şi realiza sau proteja drepturile (înregistrarea naşterii copilului/adultului, 

obţinerea cărţii de identitate, depunerea dosarelor pentru obţinerea alocaţiilor de stat sau a venitului minim garantat, depunerea declaraţiilor solicitate de lege în cazul părinţilor care au copii şi 

care urmează să plece în străinătate la muncă, solicitarea exercitării drepturilor  părinteşti de către alte persoane decât părinţii, solicitarea tutelei etc. 

g) înregistrarea tuturor cazurilor privind minorii intrate în evidenţa DGASPC Galaţi , într-o bază de date; 

h) colectarea şi raportarea datelor ce reprezintă intrări în sistemul de protecţie a copilului către Compartimentul monitorizare; 

i) conceperea şi transmiterea răspunsurilor la sesizările primite, potrivit legislaţiei în vigoare privind petiţiile; 

j) participă la promovarea în comunitate a activităţii serviciului şi a activităţii DGASPC , a drepturilor copiilor şi a necesităţii protejării acestora de orice formă de abuz, neglijare, exploatare;  

k) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanei adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi.  

l) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

 

Art.26. Serviciul management de caz pentru copiii din sistemul de protecţie specială: 
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I.A. Compartiment management de caz servicii de tip familial, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Galați, acreditat conform 

Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 138B. 

B. Scopul serviciului social Compartiment management de caz servicii de tip familial este de a asigura creșterea, îngrijirea și educarea copiilor/tinerilor lipsiţi, temporar sau definitiv, de 

ocrotirea părinţilor săi, inclusiv copiii/tinerii cu nevoi speciale (copiii cu handicap, copiii abuzaţi, copiii cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA sau alte boli cronice), în vederea 

asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale si afective a acestora de către persoane sau familii evaluate în acest scop; activitatea se desfășoară la propriul domiciliu al 

acestor persoane pe perioada măsurii de protecție specială instituită pentru copil/tânăr până la reintegrarea în familia naturală sau lărgită a copilului, definitivarea adopției copilului sau 

integrarea socio-profesională a tânărului; 

C. (1) Serviciul social Compartiment management de caz servicii de tip familial funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative 

secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 26/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de 

protecție special. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați și este înfiinţat prin Hotărâre a 

Consiliului Judeţean Galaţi . 

D. (1) Serviciul social Compartiment management de caz servicii de tip familial se organizează şi funcţionează cu respectarea  principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 

asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte 

acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile. 

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Compartiment management de caz servicii de tip familial sunt următoarele: 

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului copilului de a trăi în propria familie sau, dacă acest lucru nu este posibil, în familia lărgită sau într-o familie substitutivă, după caz (la domiciliul 

persoanei care acordă îngrijire copilului) ; 

b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se 

pot confrunta la un moment dat; 

o) colaborarea serviciului management de caz pentru copii cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul comunităților din care provin beneficiarii. 

E. (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Compartiment management de caz servicii de tip familial pentru copii sunt copii/tineri cu vârste cuprinse între 0-18/26 ani, sănătoși/cu 

dizabilități/cu handicap şi familiile naturale sau substitutive care se încadrează într-una din următoarele categorii: 

a) Copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor; 

b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi; 

c) familiile naturale şi substitutive. 

(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială -  plasament sau plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia 

Copilului,  instanţa judecătorească sau Directorul General al Direcţiei generale de asistență socială și protecția copilului Galați. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 

a) reintegrarea copilului în familia naturală sau lărgită, la cererea părinților sau rudelor până la gr. al IV-lea, în baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentinței instanței de 

judecată, după caz; 

b) încredințare în vederea adopției / încuviințarea adopției, în baza sentinței instanței de judecată; 

c) prin înlocuirea măsurii de plasament cu tutela; 

d) de drept, la cererea tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani şi care nu mai dorește menținerea în sistemul de protecție specială; 

e) la cererea tânărului de peste 18 ani, la terminarea studiilor unei forme de învățământ de zi, fără a depăși vârsta de 26 ani;  

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Compartimentul management de caz servicii de tip familial au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi, respectiv: 

1. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 

2. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 

3. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 

4. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 

5. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care 

acest lucru nu contravine interesului său superior; 

6. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 

7. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 

8. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării 

efective a acestui drept; 

9. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 

10. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 

11. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 

12. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei 

sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte; 

13. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

14. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 

15. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 

16. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber la activităţi recreative  proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 

comunităţii; 

17. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 

18. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Compartiment management de caz servicii de tip familial au următoarele obligaţii: 
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a) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/ 

Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz; 

b) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de 

intervenţie; 

c) să respecte regulile familiei de plasament/serviciului social în care se află 

F. Principalele funcţii ale Compartimentului management de caz servicii de tip familial sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 

3. îngrijire personală; 

4. educare; 

5. dezvoltare abilități de viață independentă; 

6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 

7. supraveghere; 

8. reintegrare familială și comunitară; 

9. socializare și activități culturale. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.; 

2. promovarea măsurilor de protecție de tip familial în comunitate; 

3. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot 

intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea de campanii de promovare a drepturilor copilului. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. instruirea periodică a personalului, persoanelor/familiilor de plasament şi a copiilor. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării serviciului în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării serviciului; 

3. întocmirea fişelor de post; 

4. urmărirea respectării legislaţiei, a Regulamentului de organizare şi funcționare și Regulamentului Intern al DGASPC Galați; 

5. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

6. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din cadrul serviciului. 

G. (1) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, 

de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de 

Consiliul Judeţean Galaţi. 

(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii.  

H. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale serviciului sunt asigurate de către un şef de serviciu, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune conducerii Direcției sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în 

mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă conducerii Direcției; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

d) colaborează cu alte servicii/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii 

de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie, 

în limitele stabilite de conducerea instituției; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul localităților, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în 

comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Ocuparea postului de şef de serviciu se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de serviciu se face în condiţiile legii.  

I. (1) Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului management de caz servicii de tip familial este reprezentat de: 

a) asistent social (263501); 

b) psiholog (263401); 

c)asistent maternal (531201). 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre/instituții/autorități publice în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii instituției situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; 

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Categoriile de personal de specialitate care îşi desfășoară activitatea în cadrul Compartimentului management de caz servicii de tip familial au următoarele atribuţii specifice: 

a) asistent social (263501): 

1. oferă solicitanţilor informaţii generale despre măsura de protecție de tip familial, drepturile şi obligaţiile acestuia, responsabilităţile instituţiei, categoriile de copii care beneficiază de aceste 

servicii şi orice alte informaţii legate de profesia de asistent maternal; 

2. identifică nevoile de pregătire continuă ale persoanelor/familiilor repartizate şi asigură informarea/instruirea periodică a acestora, conform nevoile identificate; 

3. prezintă persoanei/familiei de plasament,etc. standardele, procedurile şi oricare alte instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului şi întocmeşte un formular de instruire specifică ;  

4. furnizează în scris către persoane/familii informaţiile privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lor, precum şi 

sprijinul disponibil în astfel de situaţii; 

5. asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială pentru copiii aflaţi în plasament la o persoană sau familie, aplicând în acest sens  metoda managementului de caz;  

6. prezintă opinia copilului sau îl asistă pe acesta în prezentarea opiniei sale în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului;  

7. cuantifică informaţiile din evaluarea iniţială a copiilor pentru a elabora planul individualizat  de protecţie a copilului; 
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8. evaluează în colaborare cu alţi specialişti (psihologi) capacitatea de discernământ a copilului în raport cu circumstanţele şi cauzele situaţiei sale precum şi opinia acestuia cu privire la planul 

individualizat de protecţie; 

9. colaborează cu specialiştii din domeniul protecţiei copilului  în vederea alegerii soluţiei optime pentru copil, potrivit cu drepturile şi interesele sale;  

10. analizează situaţia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acţioneze şi planifică activităţile de intervenţie şi consiliere; 

11. acordă consiliere pentru menţinerea, crearea, dezvoltarea sau normalizarea relaţiilor familiale, având permanent în vedere principiul respectării interesului superior al copilului;  

12. acordă asistenţă şi comunică permanent cu familia părinții copilului/ persoana /familia de plasament, astfel încât aceasta să ofere cele mai bune servicii copilului aflat în plasament;  

13. verifică periodic împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie, dispuse de CPC sau instanţă şi în situaţia în care acestea s-au modificat va sesiza CPC sau instanţa în 

vederea modificării sau încetării măsurii; 

14. supervizează creşterea şi dezvoltarea copiilor plasați la persoane/familii de plasament prin vizite trimestriale (sau ori de câte ori consideră necesar) realizate la domiciliul acestora şi 

întocmeşte rapoarte trimestriale / periodice asupra progreselor făcute de aceştia; 

15. informează şi instruieşte copiii, în funcție de vârsta şi capacitatea de înțelegere a acestora,  conform standardelor de calitate aplicabile; 

16. Întocmeşte convenţia de plasament pentru fiecare copilul plasat;  

17. ține evidenta întâlnirilor/vizitelor și consemnează impactul acestora asupra copilului; aceste informații, precum și opinia copilului cu privire la întâlnire sau vizită sunt luate în considerare 

la revizuirea planului individualizat de protecție; 

18. oferă sprijin părinților/persoanei/familiei de plasament dacă aceştia întâmpină greutăţi în integrarea şcolară a copilului, asigurându-se ca orice formă de discriminare sau abuz suferit de 

copil este adusă în atenția școlii fără nicio întârziere; modalitatea de soluționare a acestor aspecte se consemnează în dosarul copilului; 

19. oferă solicitanţilor informaţii generale despre meseria de asistent maternal profesionist, drepturile şi obligaţiile acestuia, responsabilităţile instituţiei, categoriile de copii care beneficiază de 

aceste servicii şi orice alte informaţii legate de profesia de asistent maternal; 

20. transmite solicitantului, în termen de 10 zile, un răspuns în scris cuprinzând confirmarea luării în evidenţă a cererii acestuia, numele asistentului social desemnat responsabil de caz, precum 

şi etapele procesului de evaluare şi criteriile ce vor fi avute în vedere în cursul acestui proces; 

21. soluţionează în termen de 90 de zile cererea de evaluare a solicitantului; 

22. întocmeşte raportul intermediar de evaluare cu propunerea de întrerupere a procesului de evaluare sau trecerea la etapa următoare, etapa de  pregătire; 

23. colaborează cu formatorii la întocmirea raportului de pregătire după fiecare modul şi a raportului final de pregătire; 

24. realizează raportul final de evaluare a solicitantului; 

25. prezintă în şedinţele CPC dosarele solicitanţilor în vederea eliberării atestatului de AMP; 

26. prezintă CPC propunerea temeinic motivată cu privire la reînnoirea, suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist;  

27. efectuează raportul de evaluare anuală a activităţii AMP, raport care va conţine informaţii despre nivelul de pregătire şi nevoile identificate de instruire ale AMP, recomandări pentru 

menţinerea sau retragerea atestatului, menţinerea sau modificarea numărului şi vârstei copiilor; 

28. solicită asistentului maternal şi persoanelor cu care acesta locuieşte să prezinte anual un certificat medical din care să rezulte că starea sănătăţii lor permite continuarea activităţii 

29. identifică nevoile de pregătire continuă ale asistenţilor maternali repartizaţi şi propune ca aceştia să urmeze periodic cursuri de formare profesională, în special asistenţii maternali care au 

în îngrijire copii cu nevoi speciale; 

30. prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile şi oricare alte instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului şi întocmeşte un 

formular de instruire specifică;  

31. furnizează în scris către AMP informaţiile privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricărei alte plângeri făcute împotriva lui, precum şi sprijinul 

disponibil în astfel de situaţii; 

32. asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială pentru copiii aflaţi în asistenţă maternală, aplicând în acest sens  metoda managementului de caz;  

33. întocmeşte rapoartele de evaluare psihosocială detaliată în baza cărora propune instituirea măsurilor de protecţie specială;  

34. prezintă opinia copilului sau îl asista pe acesta în prezentarea opiniei sale în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului;  

35. cuantifică informaţiile din evaluarea iniţială a copiilor pentru a elabora planul individualizat  de protecţie a copilului; 

36. evaluează în colaborare cu alţi specialişti (psihologi) capacitatea de discernământ a copilului în raport cu circumstanţele şi cauzele situaţiei sale precum şi opinia acestuia cu privire la 

planul individualizat de protecţie; 

37. întocmeşte rapoarte de specialitate pentru a fi incluse în dosarele copiilor şi a fi luate în considerare în pregătirea unei hotărâri CPC/instanţă privind menţinerea/modificarea măsurii de 

protecţie specială; 

38. colaborează cu specialiştii din domeniul protecţiei copilului  în vederea alegerii soluţiei optime pentru copil, potrivit cu drepturile şi interesele sale;  

39. analizează situaţia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acţioneze şi planifică activităţile de intervenţie şi consiliere; 

40. acordă consiliere pentru menţinerea, crearea, dezvoltarea sau normalizarea relaţiilor familiale, având permanent în vedere principiul respectării interesului superior al copilului;  

41. Acordă asistenţă şi comunică permanent cu asistentul maternal, astfel încât acesta să ofere cele mai bune servicii copilului aflat în plasament; 

42. Verifică trimestrial împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie, dispuse de CPC sau instanţă şi în situaţia în care acestea s-au modificat va sesiza CPC sau instanţa în 

vederea modificării sau încetării măsurii; 

43. Supervizează creşterea şi dezvoltarea copilului plasat la AMP şi întocmeşte rapoarte scrise asupra progreselor făcute de copil; 

44. Întocmeşte convenţia de plasament pentru fiecare copilul plasat;  

45. Ține evidenta întâlnirilor/vizitelor și consemnează impactul acestora asupra copilului; aceste informații, precum și opinia copilului cu privire la întâlnire sau vizita sunt luate în considerare 

la revizuirea planului individualizat de protecție; 

46. Oferă sprijin AMP dacă acesta întâmpină greutăţi în integrarea şcolară a copilului, asigurându-se ca orice formă de discriminare sau abuz suferit de copil este adusă în atenția școlii fără 

nicio întârziere; modalitatea de soluționare a acestor aspecte se consemnează în dosarul copilului; 

47. colaborează cu serviciile de asistenţă socială de la nivelul primăriilor pentru urmărirea evoluţiei copilului după reintegrarea in familie pe o perioadă de minim 6 luni; 

48. întocmeşte rapoartele conform art. 73 alin. (2) din Legea 272/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi comunică rapoartele AJPIS. 

b) psiholog (263401): 

1. asigură derularea etapelor procesului de evaluare a copilului, părinților, persoanei/familiei de plasament,etc. prin realizarea activității de psihodiagnostic şi evaluare clinică şi întocmeşte 

rapoartele specifice; 

2. colaborează cu managerul de caz al copilului în vederea soluţionării cazurilor şi a identificării celor mai bune metode de intervenție / resurse; 

3. identifică problemele psihologice, emoționale sau comportamentale pe baza informațiilor obținute din interviul clinic, observația, anamneza şi testele psihologice administrate; 

4. consiliază psihologic copilul, părinții/persoana/familia substitutivă,etc. în scopul optimizării  relațiilor, a comunicării şi a dezvoltării personale, precum şi în vederea asumării rolurilor 

parentale şi a responsabilităților ce le revin cu privire la copil, urmărind asigurarea unei îngrijiri de calitate şi a dezvoltării armonioase a acestuia; 

5. colaborează cu managerul de caz, copilul, părinții, persoana/familia de plasament,etc. în vederea realizării, implementării şi reevaluării planului individualizat de protecție; 

6. însoțeşte managerul de caz al copilului la domiciliul acestuia, în scopul observării şi analizării unor probleme specifice; 

7. aduce la cunoștința copilului (în funcție de capacitatea lui de înțelegere) şi a familiei naturale sau substitutive obiectivele planului individualizat de protecție şi modalitățile de realizare a 

acestora; 

8. monitorizează sistematic din punct de vedere psihologic modul în care obiectivele planului individualizat de protecție au fost atinse şi intervine, după caz, în modificarea acestora; 

9. realizează servicii de consiliere individuală şi de grup, oferindu-le beneficiarilor suport informațional, instrumental şi emoțional, funcție de nevoile identificate; 

11. participă la sesiunile de instruire şi informare a copiilor, persoanelor/familiilor de plasament, conform planificărilor întocmite la nivelul serviciului 

c) asistent maternal (531201): 

1. să asigure un mediu de viață și un climat adecvat dezvoltării complexe a copilului din punct de vedere fizic, psihic, afectiv; 

2. să asigure igienă și alimentația specifice vârstei copilului, acordarea îngrijirii se face cu respectarea normelor igienice;  

3. să asigure copiilor primiți în plasament un tratament egal cu al celorlalți membri ai familiei; 

4. să favorizeze integrarea copiilor în viață socială;  

5. să pregătească copiii pentru reintegrarea în familia naturală sau adoptivă; 

6. să colaboreze permanent cu membrii echipei multidisciplinare ținând cont de interesul superior al copilului și să le permită acestora monitorizarea activității și evaluarea situației copilului;  

7. să respecte dreptul la identitate și istoria proprie a copilului; 

8. sa efectueze demersurile necesare eliberării certificatului de naștere și a cărții de identitate al copilului;  

9. să noteze evenimentele deosebite privind viața copilului, sănătatea și îngrijirea medicală a acestuia, activitatea școlară, progresul înregistrat și performantele acestuia în ,,Cartea vieții 

copilului” , realizând câte un jurnal pentru fiecare copil aflat în plasament; 

10. să asigure protejarea copilului de orice forma de abuz, neglijare, exploatare și să asigure securitatea copiilor;  

11. să cunoască și să respecte drepturile copilului 

12. să identifice nevoile educaționale ale copilului și să acorde suportul necesar copilului la efectuarea temelor și la obținerea unor rezultate școlare foarte bune 
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13. să urmărească perioada de valabilitate a documentelor și să ia măsurile necesare reînnoirii acestora (atestatul de AMP, certificatul de încadrare in gradul de  handicap al copilului, 

certificatul de orientare școlară, carte de identitate) 

14. să realizeze rapoartele solicitate cu privire la copil: raport de vizita, raport de activitate, “Cartea vieții copilului” și să participe în cadrul echipei multidisciplinare la realizarea raportului de 

evaluare a nevoilor copilului, planului individualizat de protecție și la revizuirea acestora. 

15. să sprijine menținerea relațiilor armonioase ale copilului cu familia naturală /adoptivă 

16. să asigure continuitatea activității desfășurate în perioada concediului legal de odihnă, cu excepția cazului în care separarea de copii aflați in plasament este autorizata de conducerea 

DGASPC; 

17. să gestioneze corect sumele alocate copiilor pentru hrana, pentru cazarmament, echipament, rechizite, jucării, materiale igienico-sanitare și să justifice lunar, în termenele stabilite, sumele 

primite pentru drepturile copiilor    

18. să întocmească un registru pentru fiecare copil din plasament în care să consemneze lunar tipul cheltuielilor și să atașeze bonurile privind cumpărăturile efectuate în beneficiul copilului; 

19. în cazul solicitării de încetare a activității este obligat să se ocupe de creșterea și îngrijirea copilului 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de retragere din activitate; 

20. la încetarea măsurii de plasament a copilului este obligat să predea obiectele achiziționate copilului conform listei de inventar 

21. să păstreze confidențialitatea tuturor informațiilor obținute în exercitarea atribuțiilor de serviciu, atât față de copiii din rețeaua de asistență maternală și familiile acestora, cât și față de alți 

angajați ai DGASPC. 

J.  Compartimentul management de caz servicii de tip familial funcţionează în cadrul aparatului de specialitate al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Galați iar serviciile 

administrative sunt asigurate de serviciile de specialitate ale DGASPC. 

K. (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a. bugetul de stat; 

b. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

c. din alte venituri, în condiţiile legii. 

 

II.A. Compartiment management de caz servicii de tip rezidenţial, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Galați, acreditat conform 

Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 138B. 

B. Scopul serviciului social Compartiment management de caz servicii de tip rezidenţial este: 

(1) de a asigura creșterea, îngrijirea și educarea copiilor/tinerilor lipsiţi, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi, inclusiv copiii/tinerii cu nevoi speciale (copiii cu handicap, copiii 

abuzaţi, copiii cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA sau alte boli cronice), în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale si afective a acestora într-un 

serviciu de tip rezidenţial pe perioada măsurii de protecție specială instituită pentru copil/tânăr până la reintegrarea în familia naturală sau lărgită a copilului, integrarea într-o familie de 

plasament, definitivarea adopției copilului sau integrarea socio-profesională a tânărului; 

C. (1) Serviciul social Compartiment management de caz servicii de tip rezidenţial funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative 

secundare aplicabile domeniului. 

 (2) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați și este înfiinţat prin Hotărâre a 

Consiliului Judeţean Galaţi . 

D. (1) Serviciul social Compartiment management de caz servicii de tip rezidenţial se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de 

asistenţă socială, precum şi a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia  specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte 

acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.  

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Compartimentului management de caz servicii de tip rezidenţial sunt următoarele: 

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului copilului de a trăi în propria familie sau, dacă acest lucru nu este posibil, în familia lărgită sau într-o familie substitutivă, după caz (la domiciliul 

persoanei care acordă îngrijire copilului) sau într-un serviciu de tip rezidenţial; 

b) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 

c) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi 

întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare; 

d) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare; 

e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu; 

g) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

j) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi 

abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

l) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

n) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se 

pot confrunta la un moment dat; 

o) colaborarea serviciului management de caz pentru copii cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul comunităților din care provin beneficiarii. 

E. (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Compartimentului management de caz servicii de tip rezidenţial sunt copii/tineri cu vârste cuprinse între 0-18/26 ani, sănătoși/cu 

dizabilități/cu handicap şi familiile naturale sau substitutive care se încadrează într-una din următoarele categorii: 

d) Copiii separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor ; 

e) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi; 

f) familiile naturale şi substitutive. 

 (2) Admiterea beneficiarilor se face în baza instituirii măsurii de protecție specială -  plasament sau plasament în regim de urgenţă dispuse în condiţiile legii de către Comisia pentru Protecţia 

Copilului,  instanţa judecătorească sau Directorul General al Direcţiei generale de asistență socială și protecția copilului Galați. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: 

f) reintegrarea copilului în familia naturală sau lărgită, la cererea părinților sau rudelor până la gr. al IV-lea, în baza hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului sau sentinței instanței de 

judecată, după caz; 

g) încredințare în vederea adopției / încuviințarea adopției, în baza sentinței instanței de judecată; 

h) prin înlocuirea măsurii de plasament cu tutela; 

i) de drept, la cererea tânărului care a împlinit vârsta de 18 ani şi care nu mai dorește menținerea în sistemul de protecție specială; 

j) la cererea tânărului de peste 18 ani, la terminarea studiilor unei forme de învățământ de zi, fără a depăși vârsta de 26 ani;  

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Compartimentul management de caz servicii de tip rezidenţial au următoarele drepturi: 

a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială; 

b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică; 

c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite; 

d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate; 

e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu; 

f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime; 

g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite; 

h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi, respectiv: 

19. copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 

20. copilul are dreptul de a beneficia de asistenţă socială şi de asigurări sociale, în funcţie de resursele şi de situaţia în care se află acesta şi persoanele în întreţinerea cărora se găseşte; 

21. copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 
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22. copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 

23. copilul are dreptul de a-şi cunoaşte rudele şi de a întreţine relaţii personale cu acestea, precum şi cu alte persoane alături de care copilul s-a bucurat de viaţa de familie, în măsura în care 

acest lucru nu contravine interesului său superior; 

24. copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 

25. copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 

26. copilul are dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o poate atinge şi de a beneficia de serviciile medicale şi de recuperare necesare pentru asigurarea realizării 

efective a acestui drept; 

27. copilul are dreptul la libertate de exprimare; 

28. copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 

29. copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 

30. copilul aparţinând unei minorităţi naţionale, etnice, religioase sau lingvistice are dreptul la viaţă culturală proprie, la declararea apartenenţei sale etnice, religioase, la practicarea propriei 

sale religii, precum şi dreptul de a folosi limba proprie în comun cu alţi membri ai comunităţii din care face parte;  

31. copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

32. copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale; 

33. copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 

34. copilul trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă şi vacanţă, să participe în mod liber la activităţi recreative proprii vârstei sale şi la activităţile culturale, artistice şi sportive ale 

comunităţii; 

35. copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 

36. copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Compartimentul management de caz servicii de tip rezidenţial au următoarele obligaţii: 

a) să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică/Planului de Recuperare/ 

Servicii şi a planului personalizat de intervenţie, după caz; 

b) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/ programului de intervenţie specifică sau Planului de Recuperare/ Servicii şi a planului personalizat de 

intervenţie; 

c) să respecte regulile serviciului social în care se află 

F. Principalele funcţii ale Compartimentului management de caz servicii de tip rezidenţial sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. găzduire pe perioada derulării măsurii de protecție specială; 

3. îngrijire personală; 

4. educare; 

5. dezvoltare abilități de viață independentă; 

6. consiliere psihosocială și suport emoțional; 

7. supraveghere; 

8. reintegrare familială și comunitară; 

9. socializare și activități culturale. 

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea de materiale de prezentare: pliante, ghiduri etc.; 

2. promovarea măsurilor de protecție de tip familial în comunitate; 

3. elaborarea de rapoarte de activitate; 

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot 

intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea de campanii de promovare a drepturilor copilului.  

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; 

3. instruirea periodică a personalului şi a copiilor. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului prin realizarea următoarelor activităţi: 

7. stabilirea organizării serviciului în conformitate cu prevederile standardului; 

8. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării serviciului; 

9. întocmirea fişelor de post; 

10. urmărirea respectării legislaţiei, a Regulamentului de organizare şi funcționare și Regulamentului Intern al DGASPC Galați; 

11. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

12. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din cadrul serviciului. 

G. (1) Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Galați are obligaţia  să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, 

de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite. Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de 

Consiliul Judeţean Galaţi. 

(2) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 

H. (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale serviciului sunt asigurate de către un şef de serviciu, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune conducerii Direcției sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în 

mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 

b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă conducerii Direcției; 

c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 

d) colaborează cu alte servicii/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii 

de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare; 

e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului; 

g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii serviciului în comunitate; 

i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce; 

j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi 

sau, după caz, formulează propuneri în acest sens; 

k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; 

l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie, 

în limitele stabilite de conducerea instituției; 

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul localităților, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în 

comunitate, în folosul beneficiarilor; 

n) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; 

o) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 

p) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Ocuparea postului de şef de serviciu se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de serviciu se face în condiţiile legii. 

I. (1) Personalul de specialitate din cadrul Compartimentului management de caz servicii de tip rezidenţial este reprezentat de: 

a) asistent social (263501); 

b) psiholog (263401); 
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 (2) Atribuţii ale personalului de specialitate: 

a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament; 

b) colaborează cu specialişti din alte centre/instituții/autorități publice în vederea soluţionării cazurilor; identificării de resurse etc.; 

c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate; 

d) sesizează conducerii instituției situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.; 

e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată; 

f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei; 

g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 

(3) Categoriile de personal de specialitate care îşi desfășoară activitatea în cadrul Compartimentului management de caz servicii de tip rezidenţial au următoarele atribuţii specifice: 

a) asistent social (263501) : 

1. oferă solicitanţilor informaţii generale despre măsura de protecție în cadrul serviciului de tip  rezidenţial, drepturile şi obligaţiile acestuia, responsabilităţile instituţiei, categoriile de copii 

care beneficiază de aceste servicii şi orice alte informaţii legate de profesia de asistent maternal; 

2. prezintă opinia copilului sau îl asistă pe acesta în prezentarea opiniei sale în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului;  

3. cuantifică informaţiile din evaluarea iniţială a copiilor pentru a elabora planul individualizat  de protecţie a copilului; 

4. evaluează în colaborare cu alţi specialişti (psihologi) capacitatea de discernământ a copilului în raport cu circumstanţele şi cauzele situaţiei sale precum şi opinia acestuia cu privire la planul 

individualizat de protecţie; 

5. colaborează cu specialiştii din domeniul protecţiei copilului  în vederea alegerii soluţiei optime pentru copil, potrivit cu drepturile şi interesele sale;  

6. analizează situaţia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acţioneze şi planifică activităţile de intervenţie şi consiliere; 

7. acordă consiliere pentru menţinerea, crearea, dezvoltarea sau normalizarea relaţiilor familiale, având permanent în vedere principiul respectării interesului superior al copilului;  

8. acordă asistenţă şi comunică permanent cu familia, părinții copilului sau alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat ataşament, astfel încât aceasta să ofere cele mai bune servicii copilului 

aflat într-un serviciu de tip rezidenţial; 

9. verifică periodic împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie, dispuse de CPC sau instanţă şi în situaţia în care acestea s-au modificat va sesiza CPC sau instanţa în 

vederea modificării sau încetării măsurii; 

10. ține evidenta întâlnirilor/vizitelor și consemnează impactul acestora asupra copilului; aceste informații, precum și opinia copilului cu privire la întâlnire sau vizită sunt luate în considerare 

la revizuirea planului individualizat de protecție; 

11. asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială şi protecţie specială pentru copiii aflaţi in servicii de tip rezidenţial, aplicând în acest sens metoda managementului de caz;  

12. întocmeşte rapoartele de evaluare psihosocială detaliată în baza cărora propune instituirea măsurilor de protecţie specială pentru copiii din serviciile de tip rezidenţial; 

13. prezintă în cadrul şedinţelor Comisiei pentru Protecţia Copilului rapoartele de evaluare/reevaluare a situaţiei copiilor aflaţi în servicii de tip rezidenţial; 

14. întocmeşte documentaţia prevăzută de lege pentru soluţionarea dosarelor copiilor aflaţi în plasament în regim de urgenţă în servicii de tip rezidenţial cu excepţia situaţiilor în care managerii 

de caz aparţin altor servicii; 

15.  întocmeşte planurile individualizate de protecţie pentru copiii pentru care s-a stabilit o măsura de protecţie specială  în servicii de tip rezidenţial; 

16. identifică şi după caz, evaluează rudele până la gradul IV inclusiv care pot lua în plasament copilul aflat în servicii de tip rezidenţial; 

17. urmăreşte modul în care sunt puse în aplicare măsurile de protecţie specială de tip rezidenţial, dezvoltarea şi îngrijirea copilului pe perioada aplicării măsurii; 

18. urmăreşte realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie, modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială stabilite, integrarea şi evoluţia 

beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri pentru completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie; 

19. asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din centru, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele minime obligatorii; 

20. pregăteşte, asigură şi mediază contactele directe între copil şi părinţii săi naturali (sau familia lărgită) şi asigură monitorizarea şi evaluarea acestor relaţii;  

21. colaborează cu organizaţiile nonguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului, în vederea diversificării serviciilor rezidenţiale pentru protecţia copilului; 

22. întocmeşte pachetul de documente şi instrumentele de lucru necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţii man agerilor de caz, responsabililor de caz şi a personalului de specialitate din 

serviciile rezidenţiale, inclusiv ale OPA, conform normelor şi standardelor în vigoare; 

23. sesizează instanţa judecătorească în situaţia în care consideră că sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege pentru decăderea, totală sau parţială, a părinţilor sau a unuia din ei din exerciţiul 

drepturilor părinteşti; 

24. colaborează cu serviciile de asistenţă socială de la nivelul primăriilor pentru urmărirea evoluţiei copilului după reintegrarea in familie pe o perioadă de minim 6 luni; 

25. se asigură că fiecare copil este înscris la un medic de familie și are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere și terapie, îngrijire stomatologică și oftalmologică, un 

regim alimentar adecvat și informaţii despre un mod de viață sănătos; 

26. se asigură că fiecare copil a beneficiat de o evaluare medicală completă cel puțin o dată pe an; 

27. întocmeşte rapoartele conform art. 73 alin. (2) din Legea 272/2004, (r) şi comunică rapoartele AJPIS. 

b) psiholog (263401) : 

1. asigură derularea etapelor procesului de evaluare a copilului, părinților, persoanei/familiei de plasament,etc. prin realizarea activității de psihodiagnostic şi evaluare clinică şi întocmeşte 

rapoartele specifice; 

2. colaborează cu managerul de caz al copilului în vederea soluţionării cazurilor şi a identificării celor mai bune metode de intervenție / resurse; 

3. identifică problemele psihologice, emoționale sau comportamentale pe baza informațiilor obținute din interviul clinic, observația, anamneza şi testele psihologice administrate; 

4. consiliază psihologic copilul, părinții/persoana/familia substitutivă,etc. în scopul optimizării  relațiilor, a comunicării şi a dezvoltării personale, precum şi în vederea asumării rolurilor 

parentale şi a responsabilităților ce le revin cu privire la copil, urmărind asigurarea unei îngrijiri de calitate şi a dezvoltării armonioase a acestuia; 

5. colaborează cu managerul de caz, copilul, părinții, persoana/familia de plasament,etc. în vederea realizării, implementării şi reevaluării planului individualizat de protecție; 

6. însoțeşte managerul de caz al copilului la domiciliul acestuia, în scopul observării şi analizării unor probleme specifice; 

7. aduce la cunoștința copilului (în funcție de capacitatea lui de înțelegere) şi a familiei naturale sau substitutive obiectivele planului individualizat de protecție şi modalitățile de realizare a 

acestora; 

8. monitorizează sistematic din punct de vedere psihologic modul în care obiectivele planului individualizat de protecție au fost atinse şi intervine, după caz, în modificarea acestora; 

9. realizează servicii de consiliere individuală şi de grup, oferindu-le beneficiarilor suport informațional, instrumental şi emoțional, funcție de nevoile identificate; 

10. asigură asistarea copilului care a săvârşit fapte penale, dar nu răspunde penal, în toate etapele cercetării penale, conform dispoziției conducerii instituției; 

11. participă la sesiunile de instruire şi informare a copiilor, persoanelor/familiilor de plasament, conform planificărilor întocmite la nivelul serviciului 

J. Compartimentului management de caz servicii de tip rezidenţial funcţionează în cadrul aparatului de specialitate al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Galați iar 

serviciile administrative sunt asigurate de serviciile de specialitate ale DGASPC. 

K. (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate 

aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: 

a. bugetul de stat; 

b. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

c. din alte venituri, în condiţiile legii. 

 

Art.27. Serviciul de evaluare complexă copii are următoarele atribuţii principale: 

a) identifică copiii cu dizabilităţi care necesită încadrare într-un grad de handicap ori pentru care se solicită acces la servicii de abilitare şi reabilitare, în urma evaluării complexe; identificarea 

are loc în urma solicitărilor din partea părinţilor sau a reprezentanţilor legali, a referirilor din partea serviciului public de asistenţă socială şi a specialiştilor care vin în contact cu copiii cu 

dizabilităţi, precum şi a sesizărilor din oficiu; 

b) verifică documentele anexate cererii-tip pentru evaluarea complexă şi încadrarea în grad de handicap sau, după caz, cererea privind accesul la servicii, precum şi îndeplinirea condiţiilor 

privind încadrarea copilului într-un grad de handicap sau accesul la servicii; 

c) contribuie la întocmirea de către managerul de caz a raportului de evaluare complexă; 

d) contribuie la întocmire, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare/reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familie pentru care se solicită încadrare în grad de handicap 

sau, după caz, acces la servicii de abilitare şi reabilitare, respectiv a proiectului de revizuire a planului individualizat de protecţie pentru copiii cu dizabilităţi din sistemul de protecţie specială; 

în situaţia în care părintele sau reprezentantul legal nu doreşte încadrare în grad de handicap, ci acces la servicii de abilitare şi reabilitare, planul de abilitare-reabilitare este aprobat de 

directorul general/executiv al Direcţiei;  

e) informează părinţii sau reprezentantul legal cu privire la obligaţia respectării şi implementării planului de abilitare-reabilitare a copilului cu dizabilităţi; 

f) coordonează activitatea de monitorizare a implementării planului de abilitare/reabilitare;  

g) comunică în scris, prin corespondenţă electronică sau telefonic, părinţilor sau reprezentantului legal data stabilită pentru reevaluare;  
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h) reevaluează condiţiile privind încadrarea copilului într-un grad de handicap, la cererea părintelui sau a reprezentantului legal, formulată cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea 

termenului de valabilitate a certificatului. Cererea de reevaluare poate fi formulată oricând, dacă s-au schimbat condiţiile pentru care s-a eliberat certificatul de încadrare într-un grad de 

handicap;  

i) eliberează o adeverinţă prin care se specifică gradul deficienţei/afectării funcţionale a copiilor pentru care se propune măsură de plasament într-un serviciu de tip rezidenţial specializat, 

pentru situaţia prevăzută de art. 64 alin. (2) din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la propunerea medicului din cadrul serviciului;  

j) colaborează cu serviciul de evaluare şi de orientare şcolară şi profesională din cadrul centrelor judeţene de resurse şi asistenţă psihopedagogică, respectiv a municipiului Bucureşti în vederea 

respectării interesului superior al copilului;  

k) colaborează cu serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcţiei în vederea asigurării continuităţii serviciilor de abilitare şi reabilitare şi a tranziţiei 

copiilor cu dizabilităţi la viaţa de adult;  

l) întocmeşte anual propuneri documentate privind înfiinţarea de servicii sociale de interes local, educaţionale şi de sănătate pentru copiii cu dizabilităţi, care vor fi cuprinse în raportul anual al 

Direcţiei şi vor fi transmise Comisiei;  

m) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

n) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, şi ale Comisiei 

pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

Art.28. Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap are următoarele atribuţii principale: 

a) pune în aplicare prevederile legislaţiei privind protecţia  şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap, a normelor metodologice de aplicarea a acesteia cât şi a legislaţiei privind 

organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap; 

b)  asigură informarea în probleme medico- psiho-sociale a oricărei persoane care se adresează serviciului; 

c) verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante și comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; 

d)  efectuează evaluarea / reevaluarea complexă a adultului cu handicap, la sediul propriu sau la domiciliul persoanei;  

e)  întocmeşte raportul de evaluare complexă pentru fiecare persoană cu handicap evaluată; 

f)  recomandă sau nu încadrarea, respectiv menţinerea în grad de handicap a unei persoane, precum şi programul individual de reabilitare şi integrare socială a acesteia; 

g) avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap şi îl înaintează atât persoanei în cauză, cât şi reprezentantului serviciului public specializat din localitatea de domiciliu sau de 

reşedinţă a persoanei cu handicap; 

h)  evaluează îndeplinirea condiţiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, întocmeşte raportul de evaluare complexă şi face recomandări comisiei de evaluare a persoanelor 

adulte cu handicap; 

i)  recomandă măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;   

j) revizuieşte programului individual de reabilitare şi integrare socială;    

k)  elaborează studii de specialitate, analize statistice, rapoarte cu privire la activitate  şi situaţii centralizate cu benefic iarii serviciului; 

l) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

m) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi.  

 

Art.29. Biroul de stabilire prestaţii sociale persoane cu handicap are următoarele atribuţii principale: 

a) pune în aplicare prevederile legislaţiei privind protecţia şi promovarea drepturilor  persoanelor cu handicap(adulte sau minore) şi a normelor metodologice de aplicarea a  acesteia, precum și 

a procedurilor operaționale ale serviciilor de relații cu publicul și prestații sociale pentru persoanele cu handicap; 

b) stabileşte, conform dispozițiilor legale, drepturile şi prestaţiile sociale corespunzătoare 

gradelor de handicap, a diferenţelor de grad, după caz; 

c) prelucrează în programul informatic de evidenţă a persoanelor cu handicap certificatele, conform gradului de handicap; 

d) întocmeşte deciziile de aprobare/respingere/suspendare/încetare/modificare a dreptului la prestaţii sociale, adresele de comunicare şi le transmite odată cu certificatele de încadrare în grad de 

handicap şi anexele la acestea, prin poştă; 

e) prelucrează prin programul informatic de evidenţă a persoanelor cu handicap deciziile emise de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap şi alte documente 

justificative pentru stabilirea aprobării/respingerii/suspendării/încetării/ modificării dreptului la plății prestaţiilor sociale (actele de identitate, sentințele civile de numire a tutorelui, adeverinţele 

de şcolarizare internă a minorilor şi a adulţilor, certificate de deces, cereri de transfer şi sistare dosare etc);  

f) eliberează certificatele de încadrare persoanelor care au solicitat ridicarea personală a documentelor de la sediul instituției; 

g) întocmeşte (dacă persoanele cu handicap nu sunt în evidenţă) și actualizează dosarele administrative; 

h) explică beneficiarului/aparținătorului acestuia (în cazul celor încadrați în grad de handicap grav cu asistent personal) ce reprezintă fiecare opțiune în parte și-l îndrumă către primăria de 

domiciliu pentru a beneficia de acest drept; 

i) transmite opțiunea beneficiarilor cu handicap vizual grav cu asistent personal, celorlalte instituţii, conform legii;  

j) verifică lunar şi propune sistarea acordării prestaţiilor sociale, conform situaţiei deceselor şi a  extraselor din registrele de deces transmise de către Primăria Galaţi şi celelalte primării din 

judeţul Galaţi, precum și în baza situației transmise de BJABDEP Galați; 

k) stabileşte situaţia prestaţiilor sociale încasate necuvenit şi a persoanelor debitoare, întocmeşte şi comunică către Serviciul financiar-contabilitate şi analiză economică şi celorlalte instituţii 

abilitate,  referatele şi a actelor justificative; 

l) contactează beneficiarii de servicii sociale sau familia/reprezentanţii legali ai acestora, care au încasat necuvenit prestaţ ii sociale şi iniţiază procedura de recuperare a debitelor (solicită 

debitorului completarea angajamentului de plată şi stabileşte împreună cu acesta modalitatea de achitare a debitului); 

m) întocmeşte documentaţia necesară şi prelucrează în sistemul informatic al persoanelor cu handicap dosarele administrative ale persoanelor cu handicap ce solicită transferul din/în alte 

judeţe;  

n) acordă gratuitatea transportului urban şi interurban, întocmind legitimaţiile de persoană cu handicap şi a legitimaţiilor de transport urban, conform legislaţiei aplicabile în vigoare şi 

eliberează biletele de transport AUTO/CFR; 

o) asigură informarea cu privire la drepturile şi obligaţiile prevăzute de legislaţia aplicabilă 

persoanelor cu handicap, a oricărei persoane care solicită acest gen de informaţii;  

p) îndrumă beneficiarii către alte instituţii ce sunt implicate în activităţi de acordare a facilităţilor pentru persoanele cu handicap; 

q) întocmeşte adeverinţe ce privesc drepturile şi prestaţiile sociale de care beneficiază persoanele cu handicap la solicitarea beneficiarilor de servicii sociale sau a aparţinătorilor acestora; 

r) colaborează și realizează pașii legali, împreună cu AJPIS Galați, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. III din OUG 51/2017; 

s) colaborează cu Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti, pentru suprapunerea bazelor de date, în vederea depistării persoanelor cu handicap 

decedate/domiciliate în alte judeţe; 

t) colaborează cu Casa Judeţeană de Pensii Galaţi, pentru suprapunerea bazelor de date, în vederea depistării persoanelor cu handicap care beneficiază de indemnizaţia de însoţitor, plătită de 

cele două instituţii 

u) colaborează cu Centrul de zi pentru integrarea socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap în vederea furnizării de informaţii sau beneficiari ce corespund profilului cerut pentru un 

anumit loc de muncă; 

v) colaborează cu celelalte DGASPC-uri sau instituții publice, în vederea evitării acordării de prestații sociale și de facilități persoanelor care nu au acest drept; 

w) întocmește protocoale de colaborare cu instituții/ONG-uri pentru asigurarea rapidă a schimbului de informații; 

x) colaborează cu toate instituţiile şi structurile funcţionale din cadrul DGASPC Galaţi; 

y) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

z) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

Art.30. Serviciul de asistenţă persoane defavorizate şi management de caz persoane adulte: 

A. Compartimentul de asistenţă persoane defavorizate şi management de caz persoane adulte  are următoarele atribuţii principale: 

a) realizează managementul persoanei adulte aflată în dificultate prin evaluarea situaţiei socio - economice, a nevoilor şi resurselor acesteia, stabilind care este cel mai bun instrument de 

aplicare practică a serviciilor sociale orientate către nevoile individuale ale beneficiarilor;  efectuează anchete sociale la domiciliul beneficiarilor; 

b)  asigură furnizarea de informaţii şi orientarea către servicii adaptate nevoilor beneficiarilor,  având ca obiectiv refacerea şi dezvoltarea capacităţilor individuale şi a celor familiale, necesare 

pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de dificultate;  

c) realizează evidenţa şi monitorizarea beneficiarilor de măsuri de asistenţă socială care beneficiază de  prestaţia socială în cont bancar; 
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d)  verifică şi reevaluează  ori de câte ori este cazul, modul de îngrijire a persoanei adulte aflată în nevoie precum şi evoluţia persoanei cu handicap care beneficiază de servicii sociale acordate 

la domiciliu sau în comunitate, în vederea menţinerii, modificării sau revocării măsurii administrative stabilite 

e) depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform legislaţiei în vigoare;  

f) elaborează strategii de lucru, analize şi situaţii centralizate privind activitatea de asistenţă socială a persoanei adulte, dezvoltă parteneriate şi colaborează cu ONG-uri în vederea diversificării 

serviciilor sociale; 

g) acordă consultanţă de specialitate pentru crearea şi formarea structurilor comunitare, consultanţă ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială; 

h) asigură furnizarea de informaţii, orientarea și sprijină beneficiarii și/sau aparținătorii acestora, în vederea completării documentelor privind obținerea scutirii la plata tarifului de utilizare a 

rețelei de drumuri naționale (rovinietă) ; 

i) monitorizează și controlează activitatea de îngrijire și protecție a a adulților cu handicap grav și accentuat de către asistentul personal profesionist ai persoanelor cu handicap; 

j) monitorizează respectarea prevederilor legislației în vigoare privind instruirea asistenților personali de către autoritățile locale; 

k) analizează solicitările persoanelor cu handicap referitoare la acordarea drepturilor financiare în cont bancar, cu respectarea  legislației speciale și întocmește documentația necesară acordării 

drepturilor conform legii; 

l) operează în baza de date specifică și întocmește corespondența cu autoritățile locale în acest sens, privind opțiunea persoanei cu handicap de a beneficia de asistent personal sau indemnizație 

de însoțitor; 

m) asigură respectarea dreptului la imagine şi intimitate a tânărului / persoanei adulte, prin dispoziţii referitoare la obţinerea şi difuzarea datelor sau informaţiilor legate de persoana adultă, în 

forma audio, video, scrisă, sau sub orice altă formă specificată în legislația în vigoare; 

n) asigură coordonarea activităţilor de asistenţă socială pentru persoanele adulte aflate în servicii de tip rezidenţial, aplicând în acest caz metoda managementul de caz; 

o) completează evaluarea situaţiei socio-economice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia.  

p) depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie; 

verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire al persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea 

menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite;  

r)verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire al persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie, în vederea 

menţinerii, modificării sau revocării măsurii stabilite; 

q) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General și proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

r) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

B. Compartimentul persoane vârstnice are următoarele atribuţii principale: 

a) evaluează persoanele vârstnice şi completează grila de dependenţă în vederea identificării nevoilor individuale ale acestora,  având ca scop final stabilirea tipurilor de servicii sociale ce 

urmează a fi acordate;  

b) dezvoltă servicii sociale de susţinere prin consiliere a familiilor persoanelor vârstnice în vederea evitării marginalizării sociale ale persoanelor vârstnice;  

c) asigură furnizarea de informaţii şi servicii adecvate în vederea refacerii şi dezvoltării capacităţilor individuale şi ale celor familiale necesare pentru a depăşi cu forţe proprii situaţiile de 

dificultate, după epuizarea măsurilor prevăzute în planul individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

d)acordă persoanei vârstnice asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei; 

e) asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei vârstnice aflate în nevoie, inclusiv prin organizarea şi asigurarea funcţionării în structura proprie a unor centre 

specializate; 

f)depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială; 

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare medicală a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

Art.31.  Echipa mobilă pentru copilul cu dizabilităţi are următoarele atribuţii principale: 

a) realizează evaluarea nevoilor copilului cu dizabilităţi şi a familiei sale; 

b) realizează intervenţiilor specializate de recuperare şi reabilitare a copilului cu dizabilităţi; 

c) realizează informarea părinţilor/reprezentanţilor legali cu privire la drepturile copilului, precum şi cu privire la obligaţiile ce la revin în procesul de creştere, îngrijire şi educare a acestuia; 

d) consilierea familiei în scopul facilitării accesului la diferitele tipuri de prestaţii prevăzute de legislaţie, precum şi în vederea dezvoltării unor strategii de depăşire a situaţiilor dificile 

întâmpinate în procesul de îngrijire a copilului; 

e) cooperarea cu unităţile de învăţământ, alte instituţii publice, organizaţii private existente la nivel local; 

f) participarea la procesul de cartografiere socială, respectiv de stabilire a nevoilor existente la nivelul comunităţilor in care acționează EMCD in ceea ce privește copiii cu dizabilitati; 

g) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

h) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

Art.32.  Grupul de suport pentru victimele violenţei domestice are următoarele atribuţii principale: 

a) selectează victimelor violenței domestice beneficiare ale  grupului de suport; 

b) elaborează planurilor de intervenție particularizate pentru victimele  violenței domestice; 

c) pregăteşte accesului victimelor  la serviciile grupului de suport; 

d) acordă serviciile necesare victimelor violenței domestice beneficiare ale  grupului de suport în acord cu planurile de intervenție particularizate; 

e) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate;  

f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

Art.33.  Cabinetul de consiliere vocaţională pentru victimele violenţei domestice are următoarele atribuţii principale: 

a) selectează victimelor violenței domestice care au nevoie de consiliere vocaţională; 

b) pregăteşte accesului victimelor  la serviciile de consiliere vocaţională; 

c) furnizează servicii de consiliere vocaţională victimelor violenței domestice în scopul creşterii nivelului de integrare socio-profesională a acestora; 

d) fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General si proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul său de activitate; 

e) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale Consiliului Judeţean Galaţi, dispoziţii ale Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi, hotărâri ale 

Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap şi ale Comisiei pentru protecţia copilului, dispoziţii ale Directorului General al DGASPC Galaţi. 

 

CAPITOLUL VI – GARANTAREA ŞI RESPECTAREA DREPTULUI LA  IMAGINE ŞI INTIMITATE AL BENEFICIARILOR DE SERVICII SOCIALE 

Art.34. DGASPC asigură respectarea dreptului la imagine şi intimitate a copilului / tânărului / persoanei adulte beneficiar de servicii sociale specializate, prin dispoziţii referitoare la obţinerea 

şi difuzarea datelor sau informaţiilor legate de copil / adult, în forma audio, video, scrisă, sau sub orice altă formă, după cum urmează: 

a) datele şi informaţiile de orice natură referitoare la copilului / tânărului / persoanei asupra căruia  s-a instituit o măsură de protecţie specială  nu vor fi furnizate  nici unei persoane fizice sau 

juridice  decât după obţinerea acordului prealabil scris al  directorului general al  DGSAPC, cu privire la obţinerea şi diseminarea acestor informaţii ori date; 

b) solicitantul este obligat să informeze în scris directorul general al DGASPC cu privire la scopul în vederea căruia solicită datele ori informaţiile, modalitățile de obţinerea a acestora, precum 

şi data şi modalitatea mediatizării acestora; 

c) accesul  solicitantului în incinta  serviciului ce urmează a fi vizitat se realizează numai cu acordul expres al directorului general al DGASPC şi însoţit de reprezentantul desemnat  al acesteia, 

solicitantul fiind obligat  să declare pe propria răspundere că datele şi informaţiile ce urmează a fi obţinute vor fi utilizate fără a aduce  atingere imaginii  şi dreptului la intimitate al 

copilului/tânărului/persoanei adulte beneficiar de servicii sociale specializate; 

d) luarea sau prelucrarea de imagini de orice fel referitoare la copiii pentru care s-a instituit o măsură de protecţie  specială se poate realiza numai cu acordul prealabil al reprezentantului  legal 

al copilului sau cu acordul persoanei adulte care face subiectul imaginii; 

e)  participarea copilului în vârstă de până la 14 ani la dezbateri publice, în cadrul unor programe audiovizuale, se poate face numai cu consimţământul scris al acestuia şi al părinţilor sau, după 

caz, al altui reprezentant legal; 

f) copiii nu pot fi folosiţi sau expuşi de către reprezentanţii legali sau alte persoane responsabile de creşterea şi îngrijirea lor, în scopul de a obţine avantaje personale sau de a influenţa deciziile 

autorităţii publice; 
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g) este interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a copilului/tânărului/persoanei adulte sau dreptul acestuia la viaţa intimă, privată şi familială. 

Art.35. În cazul în care beneficiarii serviciilor sociale sunt subiecte ale emisiunilor audiovizuale, radiodifuziunii, va prima obligaţia  respectării principiului interesului superior al acestora; 

DGASPC asigură protejarea imaginii publice, viaţa intimă şi privată  a beneficiarilor, prin: 

a) interzicerea difuzării oricăror  indicii  care ar putea duce la identificarea  copilului în vârstă de până la vârsta  de 14 ani, în situaţia în care acesta este victimă a unei  infracţiuni privitoare la 

viaţa sexuală, este acuzat de comiterea unei infracţiuni sau a fost martor la săvârşirea acestora; 

b) în situaţia în care copilul în vârstă de până la vârsta de 14 ani este victima unor infracţiuni, altele decât cele prevăzute la lit. a sau a fost supus unor abuzuri fizice ori psihice, difuzarea de 

imagini sau declaraţii este posibilă numai  cu acordul scris al părinţilor, al persoanei în grija căreia se află copilul, sau, după caz, al reprezentantului legal al copilului; 

c) în situaţia în care copilul în vârstă de până la vârsta de 14 ani a fost supus, de către părinţi ori de către reprezentanţii legali, la abuzuri fizice sau psihice, difuzarea de imagini sau declaraţii 

este posibilă numai cu acordul scris al unuia dintre părinţi, care nu este autorul abuzului, al persoanei în grija căreia se află copilul sau, după caz,  unei autorităţi responsabile cu protecţia 

copilului; 

d) copilul în vârstă de până la 14 ani nu poate participa  în emisiunile audiovizuale  care reconstituie infracţiuni, abuzuri ori evenimente dramatice; 

e) copilul cu vârsta între 14 şi 16 ani, acuzat de comiterea unei infracţiuni  sau victimă a infracţiunilor ori abuzat fizic, psihic sau sexual, poate participa ori poate fi prezentat în programele de 

ştiri, în emisiuni de dezbateri sau reportaje audiovizuale, cu îndeplinirea cumulativă  a următoarelor condiţii: 

- existenţa prealabilă a consimţământului  acestuia 

- existenţa prealabilă a consimţământului părinţilor, al persoanei în îngrijirea căreia se află sau al reprezentantului legal, în forma scrisă 

- asistarea pe parcursul transmisiei  sau al înregistrării de către părinte ori de către reprezentantul legal, respectiv de către avocat în cazul cercetării penale sau arestării 

f) în cazul copilului cu vârsta între 16 şi 18 ani, acuzat de comiterea unei infracţiuni, sunt necesare acordul  explicit al acestuia şi asistarea, de către avocat, în situaţia în care este cercetat penal, 

reţinut sau arestat; 

g) în cazul copilului cu vârsta între 16 şi 18 ani, care este victimă sau martor la comiterea unor  infracţiuni ori care a fost abuzat  fizic, psihic sau sexual, sunt necesare: 

- acordul explicit al acestuia 

- la solicitarea copilului, eliminarea oricăror elemente care ar putea duce la identificarea lui. 

h) difuzarea materialelor audiovizuale conţinând imagini ale beneficiarilor aflaţi la tratament în unităţile de asistenţă  medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de 

sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala  şi cu diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, este permisă numai cu acordul directorului general 

al DGASPC; 

i) este interzisă orice referire peiorativă sau discriminatorie la originea etnică, naţionalitatea, rasa, religia ori la un eventual handicap al copilului/tânărului/persoanei adulte, exploatarea  

aspectului fizic sau expunerea acestuia în ipostaze  nepotrivite vârstei; 

j) interviurile şi declaraţiile copilului trebuie luate şi difuzate cu responsabilitate şi discernământ, astfel încât  acesta să nu fie chestionat pentru a-i fi smulse păreri asupra problemelor intime de 

familie sau pentru a-i fi cerute opinii în probleme care depăşesc puterea lui de judecată; 

k) este interzisă difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje audiovizuale privind viaţa privată a persoanei, fără acordul acesteia; 

l) nu poate fi dezvăluită în nici un mod identitatea persoanelor  care sunt victime ale infracţiunilor privitoare la viaţa sexuală, prevăzut de Codului penal, constituind excepţii situaţiile în care 

victimele  şi-au dat acordul scris. Persoana interesată are dreptul să solicite şi să obţină de la  DGASPC informaţii sau date referitoare  la situaţia copiilor şi tinerilor care beneficiază de o 

măsură de protecţie specială, cu respectarea deplină a  principiului confidenţialităţii, în următoarele condiţii: 

1. orice informaţie solicitată cu privire la situaţia unui copilului / tânărului / persoanei adulte  asupra căreia există instituită o măsură de protecţie  specială poate fi solicitată în scris şi trebuie să 

cuprindă  următoarele elemente: 

- entitatea la care se adresează  cererea; 

- informaţia solicitată, astfel încât identificarea acesteia să fie posibilă; 

- calitatea pe care solicitantul o are în raport de informaţiile solicitate  şi care îi conferă dreptul de acces la astfel de date; 

- scopul pentru care solicită informaţiile; 

- modalitatea de comunicare a acestora; 

- numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea unui răspuns. 

2. informaţiile privind copilului/tânărului/persoanei adulte asupra cărora s-a instituit  o măsură de protecţie  specială vor fi furnizate numai cu acordul scris al directorului general al DGASPC, 

cu respectarea prevederilor legale în materie. 

3. orice informaţii cu caracter personal privind persoanele care beneficiază de o măsură de protecţie specială pot face obiectul prelucrării numai cu respectarea strictă  a prevederilor legislaţiei 

privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

CAPITOLUL VII – STATUTUL PERSONALULUI DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI 

Art.36. Atribuţiile şi responsabilităţile conducătorilor de structuri funcţionale şi ale personalului sunt prevăzute în fişele posturilor întocmite de către fiecare conducător pentru cei aflaţi în 

subordinea sa 

Art.37. Salarizarea personalului DGASPC se face conform legislaţiei în vigoare. 

Art.38. Directorul general al DGASPC este numit, suspendat, sancţionat sau  eliberat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Judeţean, la propunerea motivată a preşedintelui Consiliului 

Judeţean  

Art.39. Personalul DGASPC are obligaţia să păstreze confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces în îndeplinirea obligaţiilor de serviciu şi să manifeste solicitudine şi 

profesionalism în relaţia cu persoanele aflate în nevoie şi familiile aflate în dificultate şi să soluţioneze cu maximum de operativitate şi competenţă profesională atribuţiile stabilite prin fişa 

postului  

Art.40. Personalului DGASPC îi sunt interzise, sub sancţiunile prevăzute de lege, încălcarea confidenţialităţii informaţiilor obţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu. 

Art.41. Încălcarea cu vinovăţie, de către salariaţi a îndatoritor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz. 

 

CAPITOLUL  VIII – DISPOZIŢII  FINALE 

Art.42. Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi.   

Art.43. (1) In vederea asigurării unui circuit corespunzător al documentelor, în cadrul DGASPC Galaţi există un registru general de intrare-ieşire ce cuprinde toate documentele intrate și 

respectiv ieșite din instituție; 

(2) personalul cu atribuţii în materia circuitului documentelor : 

a) primeşte,înregistrează corespondenţa adresată DGASPC Galați şi o prezintă directorului general, pentru a dispune, prin rezoluţie, structura funcţională şi/sau persoana care va soluţiona şi va 

redacta răspunsul; 

b) transmite  corespondența către structurile funcţionale; 

c) expediază corespondenţa adresată de DGASPC Galați, către  autorităţile şi instituţiile publice, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, mass-media, regii autonome şi unităţile 

subordonate, etc.; 

d) organizează evidenţa documentelor primite, întocmite şi transmise structurilor funcţionale;  

e) asigură o evidenţă corectă, exactă şi în timp real a tuturor documentelor intrate şi/sau ieşite  în scopul regăsirea informaţiei în mod facil şi eficient;  

(3) reguli detaliate privind categoriile de documente utilizate în cadrul DGASPC Galaţi pentru realizarea activităţii specifice şi circuitul acestora se stabilesc prin regulamentul intern şi 

sistemul de management al calităţii;  

Art.44. Activităţile necuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare vor fi date în competenţă structurilor funcţionale ale DGASPC prin dispoziţie a directorului general până la 

modificarea corespunzătoare a prezentului document. 

Art.45. (1) Prezentul Regulament de organizare şi funcţionare cuprinde atribuţiile structurilor DGASPC Galaţi, fără a detalia procesele prin care atribuţiile sunt duse la îndeplinire; 

(2) Atribuţiile centrelor din structura DGASPC (metodologiile de organizare şi funcţionare, regulamente de organizare şi funcţionare, etc.) se aprobă şi modifică prin hotărâre a Consiliului 

Judeţean Galaţi sau  dispoziţie a directorului general, în baza reglementărilor legale specifice.  

Art.46. Prezentul Regulament se va comunica conducătorilor structurilor funcţionale din cadrul DGASPC Galaţi care vor asigura informarea personalului din subordine cu privire  la conţinutul 

acestuia. 

Art.47. Regulamentul de organizare şi funcţionare al DGASPC Galaţi se modifică atunci când se modifică structura organizatorică a instituţiei sau legislaţia şi ori de câte ori conducerea 

DGASPC sau a Consiliului Judeţean Galaţi consideră necesar. 
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HOTĂRÂREA NR. 62 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.759/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6103/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1759/04.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea), conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

    Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului  Local Barcea nr.12 / 24.03.2014; 

2. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, 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 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Barcea (U.A.T. a comunei Barcea) 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 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 

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 Buget de stat 
Contribuții persoane 

beneficiare 
Alte surse 

1 8810ID - II Îngrijiri 

personale la 

domiciliu 

(acordate de 

îngrijitori 

persoane, 

asistenți 

personali 

profesioniști) 

22 integral 10% - 90% -  - 

2 8790SF - C Copii minori - - - - 100% -  - 

 - - - - - - - -  - 

    B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate 

       A – Resurse umane necesare (personal de specialitate, de îngrijire și asistență; personal gospodărie, întreținere - reparații, deservire); 

      B -  Justificare; 

      C – Buget local; 
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      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 

             Servicii 

pentru 

copilul aflat 

in plasament 

la rude / 

familii / 

persoane, 

precum si la 

asistent 

maternal 

  - - -  - -  - -  

Cămin 

pentru 

persoane 

vârstnice 

8730 

CR-

V-I, 

II, III 

Persoane 

vârstnice – 

îngrijire 

personala, 

serviciu 

social cu 

cazare 

- - - - - 

Estimativ 

– 100000 

lei 

- - ONG  

Grădinița cu 

program 

prelungit 

- - - - - - - 
Estimativ 

400000 lei  
- - ONG  

 
    C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistentei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

pentru realizarea obiectivului operaţional / direcţiei de acţiune. 

    Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din 

fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

    D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 

române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:  

1. Serviciile sociale eligibile  pentru a primi subvenţii de la bugetul local:  

a) Cămin pentru persoane vârstnice 

b) Grădinița cu program prelungit 

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii; 

3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare 500000 (buget județean) 

 

CAPITOLUL II Planificarea activităţilor 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 aceştia - se actualizează lunar; 

(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. 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 şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puţin anual;  

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. de persoane  Buget estimat  

Personalul de specialitate   2  20000 

                 b) cursuri de calificare  

  Nr. de persoane  Buget estimat  

Personal centre   10  50000 

                 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;  
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 Programe de voluntariat Nr. de persoane  Buget estimat  

Voluntari pentru serviciile sociale  5  - 

                 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; 

        

HOTĂRÂREA NR. 63 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a comunei Brăhăşeşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.758/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6102/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1758/04.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhăşeşti (U.A.T. a comunei Brăhăşeşti), conform anexei 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

    Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Brăhășești nr. 77/09.12.2019 respectiv următoarele obiective operaţionale: 

a) Persoane vârstnice, familii și copii în situație de risc (inclusiv victime ale violenței în familie): 

 Identificarea și sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în situație de risc  și/dificultate; 

 Activități de bază  ale vieții zilnice, în principal: asigurarea igienei corporale, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, asigurarea igienei eliminărilor, transfer și mobilizare, deplasare 

în interior, comunicare; 

 Activități instrumentale ale vieții zilnice, în principal: prepararea hranei, efectuarea de cumpărături, activități de menaj și spălătorie, facilitarea deplasării în exterior și însoțire, activități de 

gestionare a bunurilor, acompaniere și socializare; 

 Prevenirea excluziunii sociale și promovarea integrării sociale; 

 Consiliere psihosocială pentru familie și copil; 

 Supraveghere; 

 Informare; 

 Consiliere familială; 

 Educație în puericultură; 

 Reintegrare familială; 

 Educație extracurriculară; 

 Socializare și reinserţie socială; 

 Suport emoțional; 

 Alte activități administrative etc. ; 

b) Persoane cu dizabilități, persoane aflate în risc de excluziune și marginalizare socială, persoane singure și familii fără venituri sau cu venituri  reduse, persoane fără adăpost, 

victime ale traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate:  

 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice; 

 Asigurarea protecției, asistării și îngrijirii tinerilor cu dizabilități din sistemul de protecție al adulților cu dizabilități; 
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 Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la servicii de natură medicală; 

 Acces la toate formale educaționale;  

 Susținerea încadrării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități; 

 Sprijinirea familiilor care au în componență persoane cu dizabilități; 

 Promovarea și aplicarea de măsuri în vederea integrării sociale a persoanelor cu dizabilități; 

 Monitorizarea persoanelor cu dizabilități care au domiciliul pe raza comunei Brăhășești; 

 Facilitarea accesului la locuință, mediul fizic și informațional specific a persoanelor cu dizabilități;  

 Demersuri (obținerea de certificat de încadrare în grad de handicap, obținerea unor ajutoare materiale, financiare);  

 Consiliere psihosocială și informare; 

 Consiliere juridică; 

 Socializare și petrecere a timpului liber; 

 Terapii de recuperare și relaxare ; 

 Organizare și implicare în activități  comunitare și culturale; 

 Asistență și suport pentru familia persoanei vârstnice; 

 Suport pentru realizarea activităților administrative acțiuni caritabile (acordare de alimente, ajutoare materiale și financiare, terapii de relaxare, activități culturale, activități administrative 

etc.); 

 Alte activități (evaluare și elaborare plan de intervenție, integrare și reintegrare socială, asistență medicală primară, orientare vocațională, reintegrare școlară, etc.); 

 

Planul local de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Brăhășești (U.A.T. a comunei Brăhășești) 

cuprinde: 

1. Date  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/județean – capitolul II; 

3. Programul de formare  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 /județean 

 

B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

 

Denumire 

Serviciu 

Social propus 

 

Cod serviciu 

social 

 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire 

/spațiu 

necesar 

– mp - 

Resurse umane 

necesare 

(personal de 

specialitate, de îngrijire 

și asistență; 

personal gospodărie 

întreținere, reparații 

deservire 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile 

sociale existente: 

 

 

 

 

Buget 

local 
Buget național Fonduri europene 

Unități de 

îngrijire la 

domiciliu 

pentru 

persoane 

vârstnice 

881ID-I  

 

Persoane 

vârstnice 

-  

 

58,94 mp 

 

 

9 

 

 

2% 

 

 

13% 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centru de zi 

pentru 

consiliere și 

sprijin pentru 

părinți și copii 

8899CZ-F-I  

 

Părinți și 

copii 

-  

 

79,63 mp 

 

 

6 

 

 

2% 

 

 

13% 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

 

Asistență 

comunitară 

8899CZ-PN-

V 

-Pers. adulte 

și vârstnice 

-Familii și 

Comunitatea 

marginalizată 

-  

 

80,49 mp 

                                         

 

5 

 

 

2% 

 

 

13% 

 

 

85% 

 

 

 

Centru de zi 

de socializare 

și petrecere a 

timpului liber 

(TIP CLUB) 

8810CZ-V-II Persoane  

vulnerabile 

adulte aflate 

în situații de  

dificultate 

sau  

risc de 

excluziune  

socială 

-  

59,62 mp 

 

 

5 

 

 

2% 

 

 

13% 

 

 

85% 

 

 

 

 

 

 
 

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 județean/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: nr. 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 organizate și acordate la nivelul județului și al sectoarelor municipiului București - se actualizează cel puțin anual; 

 

 

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 

 

Buget 

de stat 

 

Contribuții 

Persoane 

beneficiare 

 

Alte 

surse 

1. - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

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 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: furnizori de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare; 

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 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate  1  1000 lei 

b) Cursuri de calificare 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate   - 

c) Sesiuni de instruire pentru: 

1. Personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

2. Asistenți personali; 

3. Îngrijitori formali; 

4. Voluntari; 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Asistenții personali  33    7000  

d) Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară 

etc.: 

     Teme de interes    Nr. 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 asistenți sociali: nr. - ; buget estimat: - ; 

b) pentru psihologi: nr. -; buget estimat: - ; 

 

HOTĂRÂREA NR. 64 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a comunei Braniştea) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.757/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6101/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1757/04.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniştea (U.A.T. a comunei Braniştea), conform anexei 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
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ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

Având în vedere:  

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local. 

2. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, 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 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Braniștea (UAT  a comunei Braniştea) cuprinde: 

1. Date  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 

1. - - - - - - - - - 

TOTAL - - - - - - - - - 

 

B. Serviciile 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 
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, condițiile 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 2000 

b) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 
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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. 22 6000 

 

HOTĂRÂREA NR. 65 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 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: 1.983/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 5493/10.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1983/10.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cerţeşti (U.A.T. a comunei Cerţeşti), conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

Având în vedere:  

1. Strategia locala 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. Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea 

Guvernului nr. 383/2015, direcţia de acţiune/obiectiv operaţional: incluziunea socială a grupurilor vulnerabile şi reducerea numărului de persoane expuse sărăciei sau excluziunii sociale;  

3. Acordul de aderare a unităţi administrativ teritoriale comuna Cerţeşti, județul Galaţi la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Judeţului Galaţi.      

Planul anual de acţiune 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 – Contribuţii persoane beneficiare; 
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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); 

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 

beneficiari 

 

 

 

 

Capacitatea 

necesară 

 

 

Capacitate 

clădire/ 

spaţiu 

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 TOTALĂ 

PROIECT 

 

LEI 

 

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

 

CAPITOLUL II Planificarea activităților de informarea publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local in conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. 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 si din județ 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. situații 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 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 

    Personalul de specialitate Nr. de persoane Buget estimat 

                    Funcționari publici 1 2000 

b) cursuri de calificare 

                                      - Nr. de persoane Buget estimat 

                                   - -  - 

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 - ; 

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 

                    c.2.                              14                         5000 

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. 66 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.756/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6100/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1756/04.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmeşti (U.A.T. a comunei Cosmeşti), conform anexei 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

În conformitate cu Strategia locală, Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială,  Hotărârea nr. 655/2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru 

persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi" 2016-2020, Hotărârea nr. 

566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru 

perioada 2015-2020, Hotărârea nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, a Ordinului nr. 1086/2018 

ce prevede Modelul cadru al planului anual de acţiune privind serviciile sociale locale, cu dispozițiile art. 112 alin. (3), lit. (a) şi (b) şi art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare, în temeiul Strategiei Judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în jud. Galaţi, pentru perioada 2013-2020, modificată prin HCJ nr. 13/29.01.2019 se 

întocmește Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Compartimentul de Asistenţă Socială. 

Compartimentul de asistenţă socială este structura 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, denumit în continuare Compartiment, 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. Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi 

modificat: 

 ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului de Asistenţă Socială ; 

 ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative din domeniu; 

 ca urmare a apariţiei unor cazuri noi care nu au fost prinse în prezentul Plan. 

Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: 

asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale,  să-şi dezvolte propriile capacităţi şi 

competenţe pentru integrarea socială. Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de Asistenţă Socială îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii 

sale. Rolul planificării este de a ajuta instituţia şi administraţia locală să: 

 îşi definească obiectivele şi orientările; 

 îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 

 identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei; 

 să clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice acţiunile ce trebuie să le întreprindă. 

 să aibă capacitatea de a identifica facil cazurile de risc social apărute pe raza administrativă. 

Planul anual de acţiuni privind serviciile sociale se elaborează de către autorităţile publice locale, prin Compartimentul de Asistenţă Socială, în conformitate cu măsurile şi 

acţiunile prevăzute în Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în comuna Cosmeşti, jud. Galaţi, aprobată prin H.C.L. nr. 63/27.11.2014 şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2011, 

privind asistenţa socială. 

Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială, date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale 

existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor de la furnizorii privaţi, programul de subvenţionare, bugetul estimat şi sursele de finanţare, 

propuneri elaborate de SPAS Cosmeşti, reprezentând transfigurarea în obiective a tuturor factorilor analizaţi în procesul de realizare şi dezvoltare a unui sistem de asistenţă socială coerent, 

adaptat nevoilor locale ale comunei Cosmeşti. 

Planul local de acţiune urmăreşte dezvoltarea serviciilor promovate, precum şi crearea altora noi, pentru acoperirea unor cerinţe în creştere, pe fondul accentuării gradului de 

sărăcie a populaţiei. 
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Caracteristicile principale ale planului de acţiune 

În cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială Cosmeşti măsurile de asistenţă socială se realizează consecvent şi cu prioritate în favoarea persoanelor şi familiilor în dificultate 

sau susceptibile de a deveni social-dependente, pentru prevenirea sau ameliorarea situaţiei de dificultate şi atenuare a consecinţelor acesteia, precum şi pentru menţinerea unui nivel decent de 

viaţă al persoanei sau familiei, prin acordarea unui sprijin suplimentar, constând în prestaţii şi servicii sociale. Acestea reprezintă ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor 

sociale, precum şi a celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială şi creşterii incluziunii sociale. Serviciile sociale sunt 

servicii de interes general şi se organizează în forme sau structuri diverse, în funcţie de specificul activităţilor derulate şi de nevoile particulare ale fiecărei categorii de beneficiari. 

  Serviciile sociale au un caracter proactiv şi presupun o abordare integrată a nevoilor persoanei, în relaţie cu situaţia socio-economică, starea de sănătate, nivelul de educaţie şi 

mediul social de viaţă al acesteia. 

Toate aceste măsuri sunt centrate pe respectarea interesului major al persoanei în dificultate, respectarea drepturilor şi libertăţilor proprii, dreptului la opinie şi liberă alegere a 

măsurii sociale potrivită fiecărui caz. 

În vederea facilitării accesului la aceste măsuri, în desfăşurarea activităţii serviciului se pune accent pe dezvoltarea serviciilor de informare şi centralizare a informaţiilor privind 

obiectivele sociale şi serviciile sociale la care poate apela, dar în acelaşi timp dezvoltarea unei relaţii nu numai informaţionale cu cetăţeanul, ci şi stimulative şi participative. Un rol important 

în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfăşurarea de acţiuni ce vizează prevenirea situaţiilor de risc şi combatere a acestora, prin educarea şi informarea adecvată a tinerilor, 

părinţilor şi familiilor în ansamblul lor. 

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 Compartimentul îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, 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 sau comunităţi; 

c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; 

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, grupurilor vulnerabile. 

Atribuţiile Compartimentului în domeniul beneficiilor de asistenţă socială sunt următoarele: 

a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială; 

b) pentru beneficiile de asistenţă socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială; 

c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local şi 

pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; 

d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare / suspendare / încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului 

pentru aprobare; 

e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilităţile la care sunt îndreptăţiţi, potrivit legii; 

f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptăţite la beneficiile de asistenţă socială; 

g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi, în 

funcţie de situaţiile constatate, propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; 

h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; 

i) participă la elaborarea şi fundamentarea propunerii de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială; 

j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

Atribuţiile Compartimentului în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale sunt următoarele: 

a) elaborează, în concordanţă cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o 

perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o propune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicare acesteia; 

b) elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local, care cuprind date 

detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înfiinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 

bugetul estimat şi sursele de finanţare; 

c) iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; 

d) identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; 

e) realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; 

f) propune primarului, în condiţiile legii, încheierea contractelor de parteneriat public-public şi public-privat pentru susţinerea dezvoltării serviciilor sociale; 

g) propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; 

h) colectează, prelucrează şi administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de 

asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia; 

i) monitorizează şi evaluează serviciile sociale; 

j) elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale; 

k) elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, şi asigură finanţarea/cofinanţarea acestora; 

l) asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populaţiei privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; 

m) furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, 

fiind responsabil de calitatea serviciilor prestate; 

n) încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora în condiţiile legii;  

o) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înfiinţat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; 

p) planifică şi realizează activităţile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale; 

q) colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;  

r) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, cu modificările 

ulterioare; 

s) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare. 

În aplicarea atribuţiilor de la lit. a) şi b), Compartimentul organizează consultări cu furnizorii publici şi privaţi, cu asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale 

beneficiarilor.  

În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul are următoarele obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii; 

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de 

servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale;  

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

şi a planului anual de acţiune; 

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, 

instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii, precum şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii.   

Obligaţia prevăzută la lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor 

privind: 

a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.; 

b) informaţii privind beneficiile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi; 

c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. 

În administrarea şi acordarea serviciilor sociale, Compartimentul realizează următoarele: 

a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială 

respectivă; 
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b) primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, de reprezentanţii legali ai acestora, precum şi sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privaţi 

de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; 

c) evaluează nevoile sociale ale populaţiei din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanelor aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat 

situaţiile de risc de excluziune socială; 

d) elaborează, în baza evaluărilor iniţiale, planurile de intervenţie care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistenţă socială la care persoana 

are dreptul;  

e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunităţii şi elaborează planul de servicii comunitare; 

f) acordă servicii de asistenţă comunitară în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Compartiment în planul de acţiune;  

g) recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la serviciile sociale; 

  Serviciile sociale acordate de Compartiment având drept scop exclusiv prevenirea şi combaterea sărăciei şi riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor şi familiilor 

fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum şi persoanelor private de libertate şi pot fi următoarele: 

a) servicii de consiliere şi informare şi altele asemenea, pentru familiile şi persoanele singure, fără venituri sau cu venituri reduse; 

b) servicii sociale în sistem integrat cu alte măsuri de protecţie prevăzute de legislaţia specială, care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoţional şi social în scopul reabilitării 

şi reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistenţă socială, suport emoţional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserţie 

socială etc.; 

c) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta îşi va avea domiciliul 

sau reşedinţa după eliberare, precum şi servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susţinerii reinserţiei sociale a acesteia, de consiliere 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, de informare şi sensibilizare a populaţiei, prin asigurarea unor măsuri de educaţie, consiliere şi mediere familială. 

Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor cu dizabilităţi pot fi:  

a) servicii de asistenţă şi suport. 

Complementar, în domeniul protecţiei persoanei cu dizabilităţi, Compartimentul: 

a) monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi 

sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante; 

b) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi; 

c) creează condiţii de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;  

d) iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private; 

e) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor; 

f) asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

g) implică familia persoanei cu handicap în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a acesteia; 

h) asigură instruirea personalului, inclusiv a asistenţilor personali, în problematica specifică persoanei cu handicap; 

i) încurajează şi susţine activităţile de voluntariat; 

j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din 

acest domeniu. 

  Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele: 

a) servicii de consiliere, de acompaniere, precum şi servicii destinate amenajării sau adaptării locuinţei, în funcţie de natura şi gradul de afectare a autonomiei funcţionale. 

  Serviciile sociale acordate de Compartiment destinate protecţiei şi promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cele 

menite să îi sprijine pe aceştia în ceea ce priveşte creşterea şi îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condiţiile legii. Complementar, Compartimentul: 

a) monitorizează şi analizează situaţia copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi 

informaţiilor relevante, în baza unei fişe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale; 

b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa; 

c) identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială pentru prevenirea separării copilului de familia sa; 

d) elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor şi/sau prestaţiilor şi acordă aceste servicii şi/sau beneficii de asistenţă socială, în condiţiile legii; 

e) asigură consilierea şi informarea familiilor cu copii în întreţinere asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora, asupra drepturilor copilului şi asupra serviciilor disponibile pe plan local; 

f) asigură şi monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire şi combatere a violenţei domestice, precum şi a comportamentului 

delincvent; 

g) vizitează periodic la domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii şi beneficii de asistenţă socială şi urmăreşte modul de utilizare a prestaţiilor, precum şi familiile care au în 

îngrijire copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecţie specială, în condiţiile legii; 

i) urmăreşte evoluţia dezvoltării copilului şi modul în care părinţii acestuia îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc obligaţiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecţie 

specială şi a fost reintegrat în familia sa; 

j) colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul protecţiei copilului şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu; 

k) urmăreşte punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecţia copilului/instanţei de tutelă referitoare la prestarea de către părinţii apţi de muncă a acţiunilor sau lucrărilor de interes 

local, pe durata aplicării măsurii de protecţie specială. 

  Consiliul local a aprobat prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului, pe baza prevederilor regulamentului-cadru şi a fost adus la cunoştinţa 

personalului din compartiment. 

     Toate atribuţiile Compartimentului, prevăzute mai sus, se completează cu alte atribuţii, în funcţie de necesităţile sociale ale comunei ce pot fi identificate ulterior, cu respectarea 

prevederilor legii.  

 

Grupuri şi persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi 

finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmești (U.A.T. a comunei Cosmești): 

1. Copiii şi tinerii: 

  din familiile aflate în situaţie de risc, fără venituri sau cu venituri foarte mici, care beneficiază sau nu de ajutor social; 

 din familii fără venituri sau cu venituri reduse care beneficiază de alocaţii privind susţinerea familiei; 

 din familii monoparentale sau prea tinere; 

 victime ale violenţei domestice; 

 aflaţi în stare de abandon şcolar; 

 cu probleme de sănătate ca o consecinţă a sărăciei; 

 cu nevoi speciale, boli incurabile;  

 ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

 ai căror părinţi se află în divorţ; 

 delincvenţi juvenili; 

2. Alte grupuri şi persoane vulnerabile: 

 persoane adulte fără adăpost; 

 persoane fără venituri sau cu venituri foarte mici; 

 persoane fără acte de identitate; 

 familii lipsite de locuinţă sau cu condiţii precare de locuit; 

 familii aflate în risc de abandon social sau situaţii de risc social;  

 persoane cu deficienţe fizice, senzoriale, psihice neîncadrate în grad de handicap şi neluate în evidenţa serviciilor de specialitate, incapabile să gestioneze personal situaţiile critice ivite; 

 femei sau mame defavorizate: fără adăpost, fără venituri, singure, cu mulţi copii, victime ale violenţei domestice; 

 vârstnici singuri, fără reprezentanţi legali, fără venituri sau cu venituri insignifiante, cu probleme de sănătate, marginalizaţi social. 

 

Obiective generale urmărite prin Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei 

Cosmești (U.A.T. a comunei Cosmești) 

Obiectiv 1: Monitorizarea şi creşterea calităţii serviciilor sociale oferite precum şi asigurarea continuităţii acestora pe plan local; 

Obiectiv  2. Promovarea transparenţei şi facilitarea accesului membrilor comunităţii la serviciile sociale; 
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Obiectiv 3. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor sociale acordate persoanelor defavorizate; 

Obiectiv   4.  Instruirea personalului prin participarea personalului la cursuri de instruire şi de perfecţionare: 

 evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestuia; 

 întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; 

 asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; 

 folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor; 

 susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; 

 monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; 

Obiectiv  5. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile serviciului: 

 stabilirea sarcinilor; 

 actualizarea fişelor de post ; 

 actualizarea procedurilor de lucru ; 

 aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii în domeniu. 

Obiectiv  6.  Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate: 

 identificarea nevoilor prin consultarea reprezentanţilor beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective 

comune în acest sens; 

 folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete; 

 referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.  

Obiectiv   7.  Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale 

 folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor; 

 susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; 

 monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; 

 acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 

 promovarea activităţii instituţiei în comunitate prin intermediul unei politici eficiente de marketing şi comunicare; 

 valorificarea feedback-ului primit de la personal, beneficiari, parteneri, comunitate. 

Obiectiv  8.  Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate 

 realizarea unor campanii de informare în comunitate despre: 

- asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate; 

- activitatea Compartimentului de Asistenţă Socială; 

- educaţie şi responsabilizare în comunitate; 

- educaţie sanitară în şcoli ; 

- organizarea de evenimente cu scopul de a preveni şi reduce numărul îmbolnăvirilor în rândul populaţiei aflate în situaţie de risc ; 

 realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară;  

 implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, şcoală, biserică) în problematica socială; 

 promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către instituţia noastră; 

 responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe în acest sens; 

 implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

Obiectiv 9. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social: 

 identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare; 

 încheierea de convenţii de parteneriat; 

 crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor 

acestora; 

 organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate. 

Obiectiv 10. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială: 

 identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

 informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

 implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie; 

 încheierea de parteneriate/convenţii de colaborare cu unităţi de învățământ, sanitare, poliţie, D.G.A.S.P.C. Galaţi, ONG-uri, ş.a.. 

Obiectiv 11.  Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la perfecţionarea acestui domeniu: 

 crearea unui site cu informaţii din domeniul asistenţei sociale (legi, instituţii, organizaţii, programe, proiecte, împărtăşirea de modele de bună practică); 

 înaintarea de propuneri privind îmbunătăţirea cadrului legislativ, pe baza experienţei proprii şi a consultării partenerilor; 

 împărtăşirea de modele inovatoare sau de bună practică cu alţi furnizori de servicii sociale; 

 crearea de metodologii de lucru flexibile şi adaptate serviciilor sociale furnizate; 

 crearea unei baze de date cu copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate; 

 identificarea copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate; 

 monitorizarea copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate; 

 menţinerea legăturii cu cadrele didactice; 

 întocmirea fișei de observaţie şi a fişei de risc;  

 întocmirea planului de servicii sociale pentru copii. 

      Măsuri propuse de întărire a capacităţii instituţionale: 

1. Perfecţionarea personalului din cadrul Compartimentului de Asistență Socială Cosmeşti, în vederea aplicării eficiente a legislaţiei în vigoare; 

2. Susţinerea de schimburi de experienţă cu alte instituţii, participarea la seminarii, conferinţe, ateliere de lucru pentru informarea adecvată a personalului şi alinierea la tendinţele actuale de 

lucru în administraţia publică locală prin urmărirea modelelor de bună practică; 

3. Lărgirea bazei de date cuprinzând beneficiarii şi serviciile de asistenţă socială; 

4. Identificarea de noi oportunităţi în asistenţă socială şi elaborarea de noi proiecte pentru obţinerea de finanţare internă sau externă; 

5. Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele categoriilor de beneficiari; 

6. Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Cosmeşti; 

7. 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 Cosmeşti, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale; 

8. Încheierea unor parteneriate-protocol cu instituţii;  

9. Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale; 

10. Efectuarea unei baze de date cu toate categoriile de persoane cu risc social, pe speţe şi categorii.  

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Cosmești (U.A.T. a comunei Cosmești) și 

măsurile propuse pentru realizarea programului social pentru anul 2020 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. 

Obiective generale, obiective specifice şi măsuri de realizare 

Nr. crt. Obiective generale Obiective specifice Activităţi desfăşurate Finanţare Indicatori Termen 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

1. Monitorizarea şi 

creşterea calităţii 

serviciilor sociale 

oferite, precum şi 

asigurarea continuităţii 

acestora pe plan local  

1.1 Identificarea problematicii 

sociale existente în plan 

local prin analizarea 

nevoilor sociale şi a 

situaţiilor de vulnerabilitate 

a beneficiarilor de servicii 

sociale 

 

 

 

 

1.2 Promovarea unui sistem de 

furnizare a serviciilor 

sociale bazat pe urgenţa 

situaţiei de nevoie şi 

prioritatea recunoscută în 

comunitate 

 Analizarea şi înregistrarea cererilor 

de servicii sociale în vederea 

stabilirii clare a nevoilor sociale 

existente 

 Adaptarea serviciilor sociale la 

tipurile de beneficiari şi situaţiile 

de vulnerabilitate 

 

 

 Soluţionarea cu precădere a 

problemelor sociale urgente prin 

acordarea de ajutoare de urgenţă 

aprobate prin hotărâri ale 

Consiliului Local, la propunerea 

primarului 

Buget local 

Buget de stat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget local 

Număr de 

beneficiari ai 

serviciilor sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. cereri de ajutor 

soluţionate în 

regim de urgenţă 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

2. Promovarea 

transparenţei şi 

facilitarea accesului 

membrilor comunităţii 

la beneficii şi servicii 

sociale 

2.1 Acordarea de asistenţă şi 

protecţie socială pentru 

familiile fără venituri sau cu 

venituri reduse – Legea nr. 

416/2001 privind venitul 

minim garantat 

2.2 Acordarea de prestaţii în 

bani – alocaţia pentru 

susţinerea familiei, alocaţia 

de stat, concediu şi 

indemnizaţia pentru 

creşterea copilului 

2.3 Măsuri de asistenţă şi 

protecţie socială pentru 

familiile / persoanele fără 

venituri sau cu venituri 

reduse în perioada sezonului 

rece – OUG nr. 70/2011 

2.4 Măsuri de sprijinire pentru 

persoanele aflate în 

dificultate prin programe de 

ajutorare 

2.5 Măsuri de protecţie şi 

asistenţă acordate 

persoanelor cu handicap 

 

2.6 Măsuri de asistenţă în 

domeniul protecţiei 

copilului, combaterea 

violenţei în familie şi 

medierea conflictelor 

familiale 

 

 

 

 

2.7 Monitorizarea stării de 

sănătate a colectivităţii prin 

Compartimentul asistenţă 

medicală comunitară 

 Acordarea ajutorului social şi 

sprijinirea beneficiarilor de ajutor social la 

plata cheltuielilor de încălzire cu lemne a 

locuinţei în perioada sezonului rece 

 Sprijinirea populaţiei în vederea 

completării formularelor pentru acordarea 

alocaţiei de susţinere, a alocaţiei de stat, a 

indemnizaţiei pentru creşterea copilului 

 Sprijinirea populaţiei în vederea 

completării formularelor pentru ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei în perioada sezonului rece 

 Distribuirea de produse alimentare 

către categoriile sociale defavorizate în cadrul 

programului POAD 

 

 Activităţi educaţionale, recreative şi de 

socializare 

 

 Activităţi de consiliere, informare şi 

sprijin 

 

 Întocmirea anchetelor sociale pentru 

obţinerea gradului de handicap şi acordarea 

indemnizaţiei lunare 

 Activităţi de îngrijire, supraveghere, 

educaţie timpurie, nutriţie, sănătate, consiliere 

şi sprijin 

 Activităţi de igienă personală 

 Activităţi de spălare, uscare rufe 

 Sprijinirea familiei în vederea 

prevenirii abandonului copiilor, a delincvenţei 

juvenile, vagabondajului şi cerşetoriei 

 Activităţi specifice pentru instituirea 

măsurilor de protecţie pentru copiii aflaţi în 

situaţii deosebite 

 Măsurarea funcţiilor vitale, măsurarea 

glicemiei, educaţie pt. sănătate, promovarea 

sănătăţii, consiliere pe probleme de sănătate, 

nutriţie etc. 

Buget stat 

 

 

 

 

 

 

 

Buget stat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget stat 

 

 

Program 

european 

 

 

 

 

Buget local 

 

Buget de stat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buget local 

 

 

 

 

 

Buget local 

Contribuţia 

părinţilor 

Buget local 

Nr. beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. cereri pentru 

acordarea 

ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei 

 

 

 

Nr. beneficiari 

 

Nr. beneficiari 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. beneficiari 

Nr. indemnizaţii 

Nr. cazuri minori 

cu măsuri de 

protecţie specială 

Nr. copii 

 

nr. beneficiari 

Permanent  

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezonier 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

3. Dezvoltarea şi 

îmbunătăţirea 

serviciilor sociale 

acordare persoanelor 

defavorizate 

3.1Creşterea calităţii resurselor 

umane cu atribuţii în domeniul 

asistenţei sociale 

 

3.2Informarea şi sensibilizarea 

opiniei publice cu privire la 

problema persoanelor aflate în 

dificultate şi a vârstnicilor 

 

3.3.Consiliere şi mediere în 

vederea cunoaşterii de către 

persoanele aflate în dificultate, a 

beneficiilor de asistenţă sociale 

acordate pe plan local 

Însuşirea de către personal a legislaţiei în 

vigoare, aplicarea şi adaptarea acesteia la 

problematica socială existentă 

Evaluarea resurselor umane existente, precum şi 

a nevoilor de formare a personalului 

 

Acţiuni umanitare cu ocazia sărbătorilor legale 

sau alte situaţii deosebite 

 

Consiliere socială primară 

 

Buget local 

 

 

 

 

 

 

 

Buget local 

Sponsorizări 

 

 

Buget local 

Evaluarea 

periodică a 

personalului 

 

 

 

Nr. campanii de 

ajutorare 

organizate 

 

 

Nr. persoane 

consiliate şi 

mediate 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

Ocazional  

 

 

 

Permanent 

 

4. Instruirea personalului 

prin participarea 

personalului la cursuri 

de instruire şi de 

perfecţionare 

4.1.Evaluarea continuă a 

personalului şi a nevoilor de 

formare profesională a acestora 

4.2.Asigurarea unor servicii sociale 

de calitate şi adaptate nevoilor 

comunităţii, prin calificarea 

continuă a personalului; 

4.3.Monitorizare şi evaluare 

continuă a calităţii serviciilor 

furnizate prin stabilirea unor 

indicatori în acest sens; 

 

 Întocmirea unui plan de formare şi 

perfecţionare profesională în funcţie de 

nevoile personalului, schimbările legislative 

şi ţinând cont de nevoile existente în 

comunitate; 

 Folosirea unor metodologii de lucru 

permanent adaptate nevoilor personalului şi 

beneficiarilor; 

 

 Susţinerea beneficiarilor în desemnarea 

unor reprezentanţi care să le promoveze 

interesele; 

 

Buget local 

 

 

 

 

Buget local 

 

 

 

 

 

Buget local 

Evaluarea 

periodică a 

personalului 

 

 

Evidenţa 

beneficiarilor 

 

Crearea unui 

instrument de 

propuneri(chiar şi 

anonime), gen 

condică de sugestii 

P
er

m
an

en
t 
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5. Eficientizarea 

activităţii privind 

acordarea prestaţiilor 

sociale care intră în 

atribuţiile serviciului 

5.1.stabilirea sarcinilor 

5.2.actualizarea procedurilor de 

lucru 

 actualizarea fişelor de post 

 aducerea la cunoştinţă şi însuşirea 

procedurii de către persoanele cu atribuţii în 

domeniu 

- Fişe post 

actualizate 

Proceduri 

implementate 

P
er

m
an

en
t 

 

6. Dezvoltarea şi 

diversificarea 

serviciilor de natură 

33comună, în funcţie 

de nevoile identificate 

6.1.Identificarea nevoilor prin 

consultarea reprezentanţilor 

beneficiarilor şi alţi factori 

interesaţi din comunitate şi 

stabilirea strategiilor de dezvoltare 

a serviciilor sociale şi a unor 

obiective comune în acest sens; 

 

 înaintarea cazurilor spre organizaţii sau 

instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de 

altă natură, pentru a asigura continuitatea 

intervenţiei 

Buget de stat, 

local sau 

sponsorizări 

Cazuri rezolvate 

P
er

m
an

en
t 

7. Îmbunătăţirea continuă 

a calităţii serviciilor 

sociale 

7.1. Folosirea unor metodologii de 

lucru permanent adaptate nevoilor 

personalului şi beneficiarilor 

 

7.2. Monitorizare şi evaluare 

continuă a calităţii serviciilor 

furnizate prin stabilirea unor 

indicatori în acest sens; 

7.3. Susţinerea beneficiarilor în 

desemnarea unor reprezentanţi care 

să le promoveze interesele 

 

 Acordarea de servicii sociale flexibile, 

adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie 

de priorităţile identificate în urma evaluării şi 

monitorizării 

 Promovarea activităţii instituţiei în 

comunitate prin intermediul unei politici 

eficiente de marketing şi comunicare 

 

 Valorificarea feedback-ului primit de la 

personal, beneficiari, parteneri, comunitate 

Buget de stat, 

local sau 

sponsorizări 

Stabilire indicatori 

P
er

m
an

en
t 

8 Promovarea 

activităţilor de 

asistenţă socială în 

comunitate 

8.1. Realizarea unor campanii de 

informare în comunitate 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Implicarea factorilor de decizie 

(consilieri locali, şcoală, biserică) 

în problematica socială 

 

 

 

 

- asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în 

comunitate; 

- activitatea Compartimentului de Asistenţă 

Socială; 

- educaţie şi responsabilizare în comunitate; 

- educaţie sanitară în şcoli; 

- organizarea de evenimente cu scopul de a 

preveni şi reduce numărul îmbolnăvirilor în 

rândul populaţiei aflate în situaţie de risc 

 Promovarea unei imagini pozitive a 

beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de 

către instituţia noastră; 

 Responsabilizarea comunităţii cu privire la 

problematica socială şi conceperea unor 

programe în acest sens; 

 Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi 

dezvoltarea activităţilor derulate. 

 

Buget local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voluntariat  

Nr. campanii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. campanii 

P
er

m
an

en
t 

9 Promovarea 

participării şi 

colaborării între toţi 

factorii implicaţi în 

domeniul social 

9.1.Identificarea potenţialilor 

parteneri din comunitate şi 

înaintarea de propuneri de 

colaborare; 

9.2.Crearea unei reţele de 

susţinere, pentru persoanele aflate 

în nevoie, prin implicarea cât mai 

multor factori din comunitate 

(familie,instituţii,organizaţii, 

etc.)în rezolvarea 

problemelor acestora; 

 Încheierea de convenţii de 

parteneriat; 

 

 

 

Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice 

între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai 

instituţiei şi alte persoane interesate 

Buget de stat, 

local sau 

sponsorizări 

 

Voluntariat 

Nr. convenţii 

Nr. voluntari 

Nr. întâlniri 

P
er

m
an

en
t 

10. Promovarea prevenţiei 

ca măsură de 

importanţă majoră în 

activitatea de asistenţă 

socială 

10.1.Identificarea persoanelor 

aflate în situaţii de risc social; 

10.2.Încheierea de   

parteneriate/convenţii  de  

colaborare  cu  unităţi  de  

învățământ, sanitare, poliţie, 

D.G.A.S.P.C. Galaţi, ONG-uri, 

ş.a.. 

10.3. Promovarea bunelor practici 

în domeniul asistenţei sociale şi 

contribuţia la perfecţionarea 

acestui domeniu 

 

 

 Informarea şi consilierea persoanelor 

aflate în situaţii de risc social; 

 Implicarea partenerilor şi a altor 

factori interesaţi din comunitate în activităţi 

de prevenţie. 

 

 Crearea unui site cu informaţii din domeniul 

asistenţei sociale (legi, instituţii, organizaţii, 

programe, proiecte, împărtăşirea de modele de 

bună practică; 

 Înaintarea de propuneri privind 

îmbunătăţirea cadrului legislativ, pe baza 

experienţei proprii şi a consultării partenerilor; 

 Împărtăşirea de modele inovatoare sau de 

bună practică cu alţi furnizori de servicii 

sociale; 

 Crearea de metodologii de lucru flexibile şi 

adaptate serviciilor sociale furnizate 

 

 

 

Buget de stat, 

local sau 

sponsorizări 

 

Voluntariat 

Nr. convenţii 

Nr. voluntari 

Nr. întâlniri 

P
er

m
an

en
t 

11. Crearea unei baze de 

date cu copiii ai căror 

părinţi sunt plecaţi în 

străinătate 

11.1.identificarea copiilor care au 

părinţii plecaţi în străinătate 

11.2. întocmirea planului de 

servicii sociale pentru copii 

 

 

monitorizarea copiilor care au părinţii plecaţi în 

străinătate 

menţinerea legăturii cu cadrele didactice 

întocmirea fisei de observaţie şi a fişei de risc 

 

Buget de stat, 

local sau 

sponsorizări 

 

Voluntariat 

Nr. fişe 

monitorizare, de 

observaţie,  

Nr. beneficiari 

finali 

P
er

m
an

en
t 

CAP. I Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

A. Servicii sociale existente la nivel local  

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 

Bugetul de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte surse 

1. - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

Compartimentul de Asistenţă Socială existent la nivel local este prevăzut cu trei posturi, din care unul este temporar vacant. Se are în vedere ocuparea sa conform legislaţiei.  
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B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

              

 

Denumire serviciu 

social propus 

Cod serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate necesară 

Capacitate 

clădire/ spațiu 

necesar - mp - 

Resurse umane 

necesare (personal 

de specialitate, de 

îngrijire și asistență; 

personal gospodărie, 

întreținere-reparații, 

deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile 

sociale propuse pentru a fi înființate: 

Justificare 

 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte surse 
Nr. benef./zi 

Nr. locuri (în 

paturi) 

 

Centre de zi 

pentru copii aflaţi 

în situaţie de risc 

de separare de 

părinţi 

8891CZ-C-II Copii  Maxim 20 Maxim 20 Cam 50 mp 

personal de 

specialitate, de 

îngrijire și asistență 

25% 25% 50% - Donaţii  
 

 

Centre de zi de 

consiliere şi 

informare 

8899CZ-PN-

III 
Adulţi  Maxim 20/zi - 20 mp  Jurist de specialitate 50% 25% 25% Posibil  Donaţii  

 

 

 Servicii de 

asistenţă 

comunitară 

8899CZ-PN-

V      
Adulţi copii  25-30/zi - 9 mp 

Avem un asistent 

comunitar, dar ar 

mai fi util unul 

25% 25% 50% Posibil.. Donaţii  
 

 

CAP. II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local / județean  in conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea 

Guvernului nr. 797/2017 

1. 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 lunar; 

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați: 

(1) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează lunar - în colaborare cu instituţii judeţene(DGASPC şi AJPIS); 

e) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale  -  se actualizează 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 instituţiei; 

3. Telefonul verde - nu avem acest serviciu -  nu este cazul. 

4. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de Compartimentul 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 - nu este cazul - nu avem SPAS, ci doar Compartiment în aparatul de specialitate al primarului - pentru 

ale cărui activităţi se fac anunţuri locale.  

6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc. - semestrial; 

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. - nu avem un serviciu de asistenţă comunitară. În luna octombrie a anului 2019 a fost angajat un al doilea 

asistent  comunitar, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, care face parte din Compartimentul de Asistenţă Socială, cele două îndeplinesc sarcinile de mai sus pe întreaga comună; 

desfăşurând aceste activităţi zilnic.  

8. Mesaje de interes public transmise prin presa - nu este cazul.  

 

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

 

2. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire, etc.: 

a) Cursuri de perfecţionare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 2 2000 lei 

b) Cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

   

c) sesiuni de instruire pentru: 

c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenţi personali; 

c.3. îngrijitori informali^7; 

c.4. voluntari^8; 

 Nr. de persoane Buget estimat 

- - - 

 

d) Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes naţional.                                              

 

HOTĂRÂREA NR. 67 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 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: 1.754/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6098/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1754/04.02.2020; 
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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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Folteşti (U.A.T. a comunei Folteşti), conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

În conformitate cu Strategia locală, Strategia Judeţeană de Asistenţă Socială,  Hotărârea nr. 263/28.02.2016 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Galați, 

pentru perioada 2013-2020, document prin care s-a  aprobat Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Galați în perioada 2013-2020 și a Planului operaţional privind implementarea 

Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în județul Galați în perioada 2013-2020. Hotărârea nr. 566/2015 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru promovarea îmbătrânirii active şi 

protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020 şi a Planului strategic de acţiuni pentru perioada 2015-2020, Hotărârea nr. 1113/2014 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru 

protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

2014-2016 cu dispozițiile art. 112 alin. (3), lit. (a) şi (b) şi art. 118 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se întocmește Planul anual de acţiune 

privind serviciile sociale pentru anul 2020.  

       Planul anual de acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat: 

 • ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului de Asistenţă Socială;    • ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative. 

        Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: 

asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi 

competenţe pentru integrarea socială. 

        Planificarea este un proces sistematic prin care Compartimentul de Asistenţă Socială îşi defineşte anumite priorităţi esenţiale pentru îndeplinirea misiunii ei. Rolul planificării este 

de a ajuta Compartimentul să:  

 • îşi definească obiectivele şi orientările; 

 • îşi definească priorităţile şi cele mai potrivite acţiuni pe care le va întreprinde; 

 • identifice măsuri concrete de coordonare a activităţilor din cadrul instituţiei;  

 • să clarifice resursele pe care le poate folosi şi să identifice acţiuni ce trebuie să întreprindă. 

Consideraţii preliminare 

         În întocmirea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale pentru anul 2020 s-a ţinut cont, în primul rând de scopul  Compartimentului de Asistenţă Socială şi anume 

prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau excluziune socială. Compartimentul de asistență socială urmăreşte realizarea scopului 

prin acordarea de beneficii şi servicii sociale. Pentru anul 2020 Compartimentul de Asistenţă Socială îşi propune următoarele obiective generale:  

Obiectivul 1. Reorganizarea Compartimentului pe compartimente în conformitate cu noua legislaţie apărută în domeniul social.  

Obiectivul 2. Instruirea personalului. Participarea personalului la cursuri de instruire şi de perfecţionare. 

Obiectivul 3. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile serviciului • stabilirea sarcinilor; • actualizarea fişelor de post; • actualizarea procedurilor de 

lucru; • aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurii de către persoanele cu atribuţii în domeniu.  

Obiectiv 4. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate • Identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi 

alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor obiective comune în acest sens; • Folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu 

personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete; • Referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, 

pentru a asigura continuitatea intervenţiei.  

Obiectiv 5. Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale • Evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora • Întocmirea unui plan de formare şi 

perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; • Asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate 

nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; • Folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor; • Susţinerea beneficiarilor în 

desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; • Monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; • Acordarea de 

servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; • Promovarea activităţii compartimentului în comunitate prin 

intermediul unei politici eficiente de marketing şi comunicare; • Valorificarea feedback-ului primit de la personal, beneficiari, parteneri, comunitate. 

Obiectiv 6. Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate • Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre: - asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate; 

- activitatea Compartimentului de Asistenţă Socială; - educaţie şi responsabilizare în comunitate; - educaţie sanitară în şcoli ; - organizarea de evenimente cu scopul de a preveni şi reduce 

numărul îmbolnăvirilor în rândul populaţiei aflate în situaţie de risc ; • Realizarea şi distribuirea de materiale informative pe teme de asistenţă socială şi asistenţă medicală comunitară ; • 

Implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, reprezentanţi în politică) în problematica socială; • Promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor serviciilor sociale furnizate de către 

instituţia noastră; • Responsabilizarea comunităţii cu privire la problematica socială şi conceperea unor programe în acest sens; • Implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea 

activităţilor derulate.  

Obiectiv 7. Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social • Identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare; • 

Încheierea de convenţii de parteneriat; • Crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, 

etc.) în rezolvarea problemelor acestora; • Organizarea unor întâlniri şi dezbateri periodice între parteneri, beneficiari, reprezentanţi ai instituţiei şi alte persoane interesate. 

Obiectiv 8. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială • Identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; • Informarea şi consilierea 

persoanelor aflate în situaţii de risc social; • Implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.  
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Obiectiv 9. Promovarea bunelor practici în domeniul asistenţei sociale şi contribuţia la perfecţionarea acestui domeniu • Crearea unui site cu informaţii din domeniul asistenţei sociale (legi, 

instituţii, organizaţii, programe, proiecte, împărtăşirea de modele de bună practică; • Înaintarea de propuneri privind îmbunătăţirea cadrului legislativ, pe baza experienţei proprii şi a consultării 

partenerilor; • Împărtăşirea de modele inovatoare sau de bună practică cu alţi furnizori de servicii sociale; • Crearea de metodologii de lucru flexibile şi adaptate serviciilor sociale furnizate.  

Obiectiv 10. Crearea unei baze de date cu copiii ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate • identificarea copiilor care au părinţii plecaţi în străinătate • monitorizarea copiilor care au părinţii 

plecaţi în străinătate • menţine legătura cu cadrele didactice • întocmirea fișei de observaţie şi a fişei de risc şi a fişei de observaţie • întocmirea planului de servicii sociale pentru copii. 

Obiectiv 11. Încheierea de parteneriate/convenţii de colaborare cu unităţi de învăţământ, sanitare, poliţie, D.G.A.S.P.C., ONG-uri, etc.  

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Foltești ( U.A.T. a comunei Foltești ) 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 Date privind administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

Înfiinţarea și administrarea serviciilor sociale 

        La nivelul comunei Foltești este înfiinţat Compartimentul de  Asistență Socială care acordă servicii sociale pe perioadă nedeterminată. 

        În cadrul Compartimentului de Asistență Socială al comunei Foltești sunt prevăzute următoarele funcții: 2 posturi de  inspector cu atribuții în asistență socială din care unul este 

vacant.   

        Prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/29.11.2001 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi compartimentul de asistență socială  al comunei Foltești.  

        Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/28.09.2017 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Foltești, s-a prevăzut un număr 

de 25 posturi asistenți personali. 

        Compartimentul de Asistență Socială al comunei Foltești este structură specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, înfiinţată la 

nivel de UAT Foltești,  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, Compartimentul de Asistență Socială al comunei Foltești îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: 

a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul comunei Foltești, 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.  

 

         Beneficiarii serviciilor sociale, grupuri vulnerabile identificate: 

1. Compartimentul de  Asistenţă Socială din comuna Foltești vine în sprijinul persoanelor defavorizate oferind consiliere şi informare pentru a putea beneficia de toate prestaţiile sociale 

conform legislaţiei în vigoare. Potrivit Legii 196/2016 privind venitul minim de incluziune persoanele aflate în dificultate vor beneficia de venitul minim de incluziune începând cu 01. 01 

2020, până atunci însă se va aplica Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în 

perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările şi completările ulterioare. Ajutorul de 

incluziune se acordă pentru persoanele lipsite de venituri sau ale căror venituri nu acoperă nivelul de trai minimal, dacă îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, astfel dacă în anul 2019 au 

beneficiat de ajutor social un număr mediu de 90 de familii pentru care lunar s-a plătit din Bugetul de stat 256.33 lei. Estimăm că în anul 2020 numărul beneficiarilor va scădea la 50 %. 

2. Ajutorul pentru familia cu copii se acordă familiilor care au unul sau mai mulţi copii în întreţinere şi realizează venituri reduse. În anul 2020 vor beneficia de alocaţia pentru susţinerea 

familiei un număr de  55 de familii, sumele acordate fiind suportate din Bugetul de Stat. În perioada noiembrie 2019-martie 2020 vor beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei un număr de  

100 familii pentru care din Bugetul de stat se vor plăti  29.000 lei. Estimăm că numărul cererilor în perioada sezonului rece noiembrie 2020-martie 2021 va fi de 130 de cereri. Indemnizaţia şi 

plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav se acordă conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai 

persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere. În cursul anului 2019, un număr de 

88 persoane cu handicap  au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatelor emise de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu 

Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea DGASPC GALAȚI. Din totalul celor 88 persoane un număr de 23 persoane cu handicap grav au beneficiat de 

indemnizaţie, iar diferenţa de 9 au beneficiat de asistent personal. Plata pentru indemnizaţia persoanelor cu handicap grav pentru anul 2019 a fost de aproximativ  297.000 lei aceasta fiind 

suportată de bugetul local. Pentru anul 2020 estimăm că indemnizațiile lunare pentru persoanele cu handicap grav vor fi de aproximativ 450.000 lei, iar pentru asistenții personali valoarea 

anuală a salariilor va fi 23.400 sumă acordată de la Bugetul local. 

 

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) absenţa 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: 

        Compartimentul de asistență socială care funcţionează în baza Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Prin acesta sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu: analizează situaţia minorilor şi propune o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte. Măsurile de 

protecţie specială, instituite pentru copiii aflaţi în diverse situaţii de risc sunt monitorizate periodic. Pentru aceasta, se vor efectua anchete sociale la toate familiile cu copii aflaţi în situaţii de 
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risc sau familiei aflate în situaţii de risc. Având în vedere situaţia socio - economică la nivelul comunei Foltești. Pentru prevenirea eşecului şcolar şi a abandonului şcolar, psihologul şcolar si 

mediatorul sanitar vor monitoriza în anul 2020 situaţia şcolară a copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc din evidenţele noastre sau ca urmare a sesizărilor.  

        Alături de instituţiile de învăţământ, personalul din cadrul Compartimentului a participat la obţinerea unor drepturi băneşti pentru elevi şi studenţi prin efectuarea anchetelor 

sociale. În anul 2019 se estimează un număr de 14 anchete sociale necesare elevilor pentru a beneficia de programul „Bani de Liceu”, iar pentru copiii cu handicap care necesită orientarea 

şcolară un număr de 8 anchete sociale. Totodată personalul din cadrul compartimentului, în anul 2019 a întocmit fişe de observaţie şi fişe de risc pentru 14 copii care au un părinte/ambii părinţi 

plecaţi la muncă în străinătate. Pentru anul 2020 vor fi monitorizaţi cei 12 de copii ai căror părinţi sunt în străinătate, personalul specializat va întocmi pentru fiecare copil în parte planul de 

servicii. Se va efectua în anul 2020, trimestrial rapoarte de monitorizare pentru cei 4 copii aflaţi in risc de instituire  măsură de protecţie alternativă în tutelă şi va identifica noi cazuri care 

necesită instituirea acestei măsuri de protecţie alternativa. Compartimentul de Asistenţă Socială va menţine şi se va dezvolta în anul 2020 colaborarea cu  instituţii şi cu  asociaţii, fundaţii şi 

ONG – urile care se ocupă de problematica copiilor şi tinerilor.  

 

Ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare 

         În anul 2019 ajutoarele de înmormântare au fost în valoare de 8000 lei de la bugetul local iar pentru anul 2020 se estimează un necesar în cuantum de aproximativ 15000 lei de la 

Bugetul local pentru ajutoarele de urgenţă şi ajutoarele de înmormântare care se acordă în baza Legii 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare. 

Persoane  cu dizabilităţi:  88;  

Copii cu dizabilităţi:  12; 

Familii cu venituri insuficiente: (beneficiari de venit minim garantat: 80 dosare; alocații pentru susținerea familiei: 53);  

Copii cu părinți plecați la muncă în străinătate:12;  

Persoane vârstnice în situații de risc (fără copii, cu boli cronice, etc.): 46; 

Asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav: 9. 

         Structura de personal aprobată de către Consiliul local al comunei Foltești pentru asigurarea funcţionării Serviciului Public Local de Asistență Socială de la nivelul comunei 

Foltești este următoarea: o singură persoană responsabilă de evidenţă şi plata beneficiilor de asistenţă socială si cu atribuţii în domeniul serviciilor sociale, inclusiv monitorizarea asistenţilor 

personali.  

Finanțarea serviciilor sociale 

      Finanţarea Compartimentului Public Local de Asistență Socială al comunei Folteşti se asigură din bugetul local şi TVA. Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă 

socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti, potrivit legii. 

 

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

 

2.1. În vederea asigurării eficienţei şi transparenţei în planificarea, finanţarea şi acordarea serviciilor sociale, funcţionarii din cadrul Compartimentul Public Local  de Asistență Socială de la 

nivelul comunei Foltești au următoarele obligaţii principale: 

a) asigurarea informării comunităţii;   

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 

c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de 

servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 

d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanţi ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi 

a planului anual de acţiune; 

e) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin 

în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 

2.2. Obligaţia prevăzută la paragraful 2.1 lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie (www.primariaFolteşti.ro) a informaţiilor privind: 

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 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, acordate de furnizori publici ori privaţi: 

(l) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar ;  

(ll) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, 

înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual; 

(lll) 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 unităţii administrativ-teritoriale (spre exemplu servicii de ocupare a forței de 

muncă)- se actualizează cel puţin trimestrial; 

2.3. 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; 

2.4. Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de compartimentul de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local ; 

2.5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială; 

2.6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat,  asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.; 

2.7. Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cu ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea 

drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.; 

2.8. 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.: 

 

Tip curs/sesiune Personal Nr. de persoane Buget estimat Sursa de finanțare 

De perfecționare Asistenți sociali 1 4000lei Buget  local 

De calificare - - - - 

Instruire - - - - 

Îndrumare metodologică - - - - 

 

        Acţiunile pe care ni le propunem pentru anul 2020 la nivelul  Compartimentul Public Local de Asistență Socială al comunei Foltești 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.        

        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.  

        Funcţionarul din cadrul Compartimentul Public Local de Asistență Socială al comunei Foltești îşi propune următoarele obiective:  

•  Dezvoltarea serviciilor de îngrijire la domiciliu; 

• Îmbunătăţirea condiţiilor asigurate persoanelor vârstnice; 

• Creşterea gradului de informare şi de implicare a comunităţii în problematica persoanelor vârstnice; 

• Sprijin în relaţiile cu alte compartimente din cadrul UAT Foltești; 

• Identificarea problemelor sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate, lipsa locuinţei, familii cu climat social defavorabil, abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă, lipsa actelor de 

identitate, dificultăţi în găsirea unui loc de muncă, probleme de sănătate, dificultăţi în obţinerea unor drepturi.  

        Aplicarea Planului de acțiune se va face în condițiile unei monitorizări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, conform prevederilor legislației în vigoare.   

       Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele propuse. 

Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acţiune sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii.  

http://www.primaria/
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  INDICATORI 

  Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru 2020. Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare 

se vor lua în considerare următorii indicatori: 

 • prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială; 

 • existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor de informare şi consiliere; 

 • realizarea un studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale; 

 • măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii beneficiarilor de servicii sociale stabilite pe baza rezultatelor studiului; 

• stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu beneficiarii în funcţie de nevoile apărute; 

• numărul persoanelor care au urmat cursuri de perfecţionare privind relaţiile cu beneficiarii şi circulaţia documentelor.  

        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.  

 

HOTĂRÂREA NR. 68 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.760/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6104/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1760/04.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor), conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

Având în vedere: 

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local, respectiv următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune: 

2. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, 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; 

Obiectivul general 

         Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, 

tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Gohor în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.  

        Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială, date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale propuse pentru a fi 

înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru dezvoltarea 

unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Gohor.  

           Grupuri țintă 

        Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de acţiune: 

A. Copii şi familii aflate în dificultate 

B. Persoane vârstnice 

C. Persoane cu handicap 

D. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate 

E. Persoane fără adăpost 

F. Alte persoane aflate în risc social 
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Beneficii sociale 

1. Venitul minim garantat 

  În anul 2018 au fost în plată în medie un număr de 179 dosare. 

  În prezent se afla în plată la venitul minim garantat 175 dosare având un număr total de 320 persoane beneficiare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la Bugetul 

de Stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Sociala Galați. 

         Din fonduri de la bugetul local se plătește ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne pentru beneficiarii ajutorului social, suma prevăzuta in bugetul pe anul 2020 la acest capitol a fost 

de 55680 lei. 

 

2. Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav 

 Indemnizaţia şi plata asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav se acordă conform prevederilor Legii nr. 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul nr. 794/2002 privind aprobarea modalităţilor de plată a indemnizaţiei cuvenite părinţilor sau reprezentanţilor legali ai 

copilului cu handicap grav, precum şi adultul cu handicap grav sau reprezentantului său legal. 

        În conformitate cu prevederile acestei legi, rolul instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile ce le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea 

ameliorării situaţiei acestora, astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia o cere. 

        Persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora, datorită unor afecţiuni fizice, psihice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilităţile de a desfăşura în mod normal activităţi cotidiene, 

necesitând măsuri de protecţie în sprijinul recuperării, integrării şi incluziunii sociale. Persoana cu handicap grav are dreptul, în baza evaluării socio-psiho-medicale, la un asistent personal. 

        În cursul anului 2018 un număr de 44 persoane cu handicap grav, au beneficiat de drepturile prevăzute de lege, în urma încadrării în gradul de handicap pe baza certificatului emis de 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, respectiv Comisia pentru Protecţia Copilului din subordinea Consiliului  Judeţean Galați, sumele necesare plăţii acestor drepturi fiind 

prevăzute în bugetul local.  

        În prezent în evidența Primăriei Gohor sunt un număr de 1 asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și 43 indemnizații de însoțitor. 

        Şi în bugetul anului 2020 a fost prevăzută suma de 800 mii lei necesară plăţii indemnizaţiei pentru însoţitor şi a asistenţilor personali pentru persoanele cu handicap grav. 

 

 3.  Alocaţia pentru susţinerea familiei  

Alocaţia pentru susţinerea familiei se acordă în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ca formă 

de sprijin pentru familiile cu venituri reduse, respectiv cu un venit pe membru de familie de până la 530 lei, care au în îngrijire copii în vârstă de până la 18 ani. În anul 2018 au fost în plată în 

medie un număr de 83 dosare. Sumele necesare plăţii acestor drepturi se asigură de la bugetul de stat prin Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială Galați. În prezent un număr de 77 

familii beneficiază de alocație pentru susținerea familiei. 

 

4.  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei  

Conform O.U.G. nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie socială în protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare, ajutorul pentru 

încălzirea locuinţei se acordă din fonduri de la Bugetul de stat, familiilor şi persoanelor cu venituri reduse. În anul 2018 (sezon rece 2018-2019)  au fost depuse un număr de 60 cereri pentru 

încălzirea locuinţei cu combustibili solizi . 

        Pentru sezonul rece 2019/2020 au fost depuse până în prezent un număr de 62 cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili solizi. 

  

Protecţia copilului  

În baza Legii nr. 272/2004, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului sunt propuse diverse măsuri de protecţie, ca de exemplu, plasamentul familial, supraveghere 

specializată la domiciliul părinţilor, instituţionalizarea sau reintegrarea în familiile naturale ale minorilor care au beneficiat de măsură de protecţie. Propunerile sunt înaintate Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Galați, care analizează situaţia minorilor şi instituie o măsură de protecţie specifică fiecărui caz în parte.  

1. Servicii acordate familiilor în care se află copii cu risc de abandon şcolar. Acestea sunt servicii de informare şi consiliere acordate de către angajatul Compartimentului de Asistenţă 

Socială din cadrul Primăriei Priponești cu scopul reabilitării şi reintegrării sociale copiilor aflaţi în situaţii de risc de abandon şcolar. 

2. Protecţia copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate este o activitate necesară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de 

monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de 

lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către 

acestea. 

         Din păcate, realizarea procedurii de delegare a autorităţii părinteşti de către părinţii care urmează să plece la muncă în străinătate (aplicabilă în situaţia în care ambii părinţi  sau părintele 

care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuieşte copilul urmează să plece la muncă în străinătate), este cu  impedimente, deoarece părinții nu anunță Primăria Priponești atunci 

când pleacă la muncă în străinătate. 

 

Planul anual de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Gohor (U.A.T. a comunei Gohor) cuprinde: 

1. Date 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 

 

  1.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 - - - - - - - - - 

 

   2.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 
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 

Centru de zi 8899CZ-F-I Familii aflate în 30 1 150  x 
 

  x  
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pentru copii 

aflați în 

dificultate şi 

familiile acestora 

situații de risc 

Serviciu de 

consiliere şi 

mediere socială a 

persoanelor cu 

dizabilităţi 

8899CZ-F-I 
Persoane cu 

dizabilităţi 
63 - -        

 

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 - - 

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. - - 

 

      Pentru anul 2020 Primăria Comunei Gohor prin Compartimentul de Asistenţă Socială îşi propune următoarele obiective generale: 

 Obiectiv 1. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în Comuna Gohor:  

- înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei evidenţe cu date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire, adresa de domiciliu), date privind 

indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, alocaţii de susţinere, etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante 

pentru actualizarea acestor evidenţe.  

 Obiectiv 2. Eficientizarea activităţii privind acordarea prestaţiilor sociale care intră în atribuţiile Compartimentului de Asistenţă Socială:  

- stabilirea sarcinilor  

- actualizarea procedurilor de lucru 

 Obiectiv 3. Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor de natură socială, în funcţie de nevoile identificate: 

- identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţii beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor 

obiective comune în acest sens;   

- folosirea experienţei acumulate şi consultarea cu personalul implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;  

- referirea cazurilor spre instituţii sau organizaţii, furnizare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.  

 Obiectivul 4. Îmbunătăţirea continuă a serviciilor sociale: 

- asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; 

-  evaluarea continuă  a nevoilor de formare profesională a acestora; 

-  monitorizarea şi evaluarea continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; 

-  implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate. 

 Obiectiv 5. Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială: 

- identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

- informarea şi consilierea persoanelor aflate în risc social; 

- implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.  

 Monitorizarea 

         Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind o serie de indicatori. În funcţie de aceşti indicatori se va constata în ce grad au fost atinse obiectivele pe care le-au stabilit. 

         Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt autorităţile administraţiei publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de 

atribuţii. 

Indicatori  

        Indicatorii folosiţi în scopul monitorizării au fost stabiliţi în funcţie de acţiunile propuse în Planul anual de acţiune pentru anul 2020. 

        Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatori: 

- prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială; 

- existenţa unei baze de date privind beneficiarii serviciilor sociale de informare şi consiliere; 

- realizarea unui studiu privind situaţia beneficiarilor de servicii sociale. 

        Aplicarea Planului anual de acţiune se va face în condiţiile unei verificări periodice a nevoilor beneficiarilor de asistență socială, aşa cum este prevăzut şi stabilit în legislaţia în vigoare. 
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        Atingerea obiectivelor din planul anual de acţiune privind măsurile sociale şi măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului de venituri şi cheltuieli în care sunt cuprinse 

investiţiile şi sumele alocate pentru serviciul de protecţie şi asistenţă socială în anul 2020.  

 

HOTĂRÂREA NR. 69 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.755/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6099/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1755/04.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti), conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

Având în vedere: 

1. Strategia judeţeană de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 263/26.02.2013, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 

13/29.01.2019, respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune: 

- Promovarea drepturilor şi obligaţiilor beneficiarilor de servicii sociale; 

- Asigurarea, dezvoltarea, diversificarea şi sustenabilitatea serviciilor sociale acordate beneficiarilor în familie; 

- Asigurarea, dezvoltarea, diversificarea şi sustenabilitatea serviciilor sociale de tip rezidenţial acordate beneficiarilor. 

2. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Nicorești, județul Galați nr. 22/24.03.2016, respectiv următoarele obiective 

operaţionale/direcţiile de acţiune: 

- Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari); 

- 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;  

- Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Nicorești. 

- 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 Nicorești, iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale; 

- Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale. 

3. Strategia naţională …-….., aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. ……-…./………-……., direcţia de acţiune/obiectivul operaţional; 

4. Programul de interes naţional aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. …-…./……-….; 

5. Acordul de cooperare/parteneriat^2 etc. nr. …-…/……-……., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local/Consiliului Judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti nr. ………-

……/………-……..; 

6. Procesul-verbal nr. 7805/15.11.2019 în vederea elaborării Planului anual de acţiune privind serviciile sociale, organizată cu următorii furnizori publici şi privaţi/organizaţii reprezentative ale 

beneficiarilor: 

- UAT Comuna Nicorești, Județul Galați 

- Fundația Tanner Romania Mission, Nicorești, județul Galați 

- Asociația United Cristian Aid – Bunul Samaritean, Nicorești, județul Galați. 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Nicoreşti (U.A.T. a comunei Nicoreşti) 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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CAP. I Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale existente la nivel local/judeţean^3 

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 

Bugetul de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte surse 

1. - - - - - - - - - 

2 - - - - - - - - - 

Total  - - - - - - - - - 

     

B. Serviciile sociale propuse spre a fi înfiinţate 

Denumirea 

serviciului 

social propus 

Cod 

serviciu 

social 

Capacitate necesara 

Capacitate 

clădire/spațiu 

necesar 

–mp- 

Resurse umane 

necesare 

(personal de 

specialitate, de 

îngrijire și 

asistență, 

personal 

gospodărie, 

întreținere-

reparații, 

deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale 

propuse pentru a fi înființate: 

Justificare 

Nr. 

benef./zi 

Nr. 

locuri 

(în 

paturi) 

Buget 

local 

Buget 

județean 

Bugetul 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

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

 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru realizarea 

obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în ……-……..^4. 

Se aplică şi în cazul programelor de finanţare nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri 

publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

D. Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu 

personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare: 

1. Serviciile sociale eligibile/neeligibile pentru a primi subvenţii de la bugetul local^5: 

a) ………-……. 

b) ………-……. 

2. Capitolele de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială, pentru care se pot acorda subvenţii; 

3. Bugetul estimat al programului de subvenţionare ………-………. 

a) codul CPV este însoţit de codul serviciului social din Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) estimarea valorii contractului se realizează pe baza standardelor de cost pentru serviciile sociale care fac obiectul contractării, aprobate la nivel naţional prin hotărâre a Guvernului; 

c) bugetul estimat al programului de contractare. 

 

CAP. 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: 

(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia - se actualizează lunar; 

(ii) serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. 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 şi al sectoarelor municipiului Bucureşti - se actualizează cel puţin anual; 

e) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale^6 - 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. 

 

CAP. 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. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate - - 

 

b) cursuri de calificare  

 Nr. de 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^7; 

c.4. voluntari^8; 

 Nr. de persoane Buget estimat 

- - - 
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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^9; 

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 asistenţi sociali^10: nr. …-……..; buget estimat ………-…….; 

b) pentru psihologi: nr. ………-……; buget estimat ……-…………; 

c) etc. 

a) structura, misiunea şi activităţile organizaţiei-gazdă; 

b) drepturile şi responsabilităţile voluntarului; 

c) regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarului. 

Organizaţia-gazdă poate oferi voluntarilor, în condiţiile legislaţiei din domeniul educaţiei şi formării profesionale, cursuri de instruire, formare şi pregătire profesională în domeniul în care 

aceasta activează. 

 

HOTĂRÂREA NR. 70 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.753/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6097/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1753/04.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea), conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

Având în vedere: 

1.Strategia Locală de dezvoltare a serviciilor sociale aprobată prin  Hotărârea Consiliului Local Oancea nr. 14/09.04.2015, respectiv următoarele obiective operaționale: 

a) Persoane vârstnice, familii și copii în situație de risc (inclusiv victime ale violenței în familie): 

 Identificarea și sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în situație de risc/dificultate; 

 Prevenirea excluziunii sociale și promovarea integrării sociale; 

 Prevenirea și combaterea neglijării, abuzului și violenței asupra persoanelor vârstnice; 

 Asigurarea de igienă a locuinței; 

 Facilitarea deplasării în exterior, activități de petrecere a timpului liber; 

 Activități de administrare și gestionare (sprijin pentru plata unor servicii și obligații curente); 

 Responsabilizarea familiei pentru creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii; 

 Prevenirea și reducerea abandonului școlar datorat unor cauze socio-economice; 

 Prevenirea excluziunii și marginalizării sociale a copiilor aflați în situație de vulnerabilitate; 

 Informarea privind drepturile și responsabilitățile conform legislației în domeniul asistenței sociale, informarea asupra situațiilor de risc, informații pentru acces la servicii specializate la 

nivel local și județean prin activarea rețelelor de specialiști din domeniul serviciilor sociale, informare adresată familiei extinse privind importanța educației; 
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b) Persoane cu dizabilități, persoane aflate în risc de excluziune și marginalizare socială, persoane singure și familii fără venituri sau cu venituri reduse, persoane fără adăpost, 

victime ale traficului de persoane, precum și a persoanelor private de libertate: 

 Promovarea participării persoanei cu dizabilități la viața comunității; 

 Intensificarea eforturilor în sensul eliminării barierelor de atitudine și mediu în vederea reabilitării și reintegrării persoanei cu dizabilități; 

 Susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criză; 

 Promovarea măsurilor active; 

 Realizarea unor activități pentru îmbunătățirea stării psihice a beneficiarilor; 

 Promovarea serviciilor sociale existente la  nivelul comunității locale; 

 Identificarea nevoilor individuale și de grup, precum și a principalelor categorii de beneficiari de servicii sociale. Serviciul contribuie  la întocmirea hărții reale a nevoilor actuale atât la nivel 

comunitar, cât și la nivel individual. 

Planul local de acțiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Oancea (U.A.T. a comunei Oancea) cuprinde: 

Capitolul 1. Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale la nivel local. 

Capitolul 2.  Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local.  

Capitolul 3.  Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.  

 

CAPITOLUL 1 Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

A. Serviciile sociale  existente la nivel local 

Nr. 

crt. 

Denumirea serviciului 

social 
capacitate 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale existente 

Buget local 
Buget 

județean 

Buget de 

stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiare 

Alte surse 

 - - - - - - - - 

 

B. Serviciile sociale propuse spre a fi finanțate  

Nr. 

crt. 

Cod 

serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/spațiu 

necesar, 

mp 

Resurse umane 

necesare (personal 

de specialitate, de 

îngrijire și 

asistență; 

Personal 

gospodărie, 

întreținere, 

reparații, deservire 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile propuse  

spre a fi finanțate 

Justificare 
Buget 

local 

Buget 

județean 

Buget 

de stat 

Contribuții 

persoane 

beneficiari 

Alte surse 

     

1. 

8899 CZ-

FI 

Părinți și copii    - - - -  

 

 

 

50000€ 

 

 

 

 

Fonduri 

europene 

1.   8810 ID-II Persoane 

vârstnice 

   5000 € - - - 

2.  8810 CZ-

V-II 

Persoane cu risc 

de a fi excluse 

social 

   - - - - 

 

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 administrare și finanțate din bugetul  consiliului județean/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 serviciului public de asistență socială: nr. 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 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  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 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 cu furnizori de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare; 

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. Asigurarea transparenței decizionale, accesului la informație. 

 

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 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate  1 4000  

b) cursuri de calificare 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate  2 2000 

c) Sesiuni de instruire pentru: 

-  Personalul  din centre  conform cerințelor  standardelor de calitate; 

-  Asistenți personali; 

-  Îngrijitori formali; 

-  Voluntari; 

    Nr. de persoane Buget estimat 

îngrijitori 2           1500    
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  Asistenți personali din cadrul Primăriei Oancea 

    Nr. de persoane Buget estimat 

Asistenții personali  2           1500  

   

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații  de dezvoltare 

intercomunitară, etc.: 

     Teme de interes    Nr. 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 asistenți sociali:   nr.   - ; buget estimat : - ; 

b) pentru psihologi:    nr. - ; buget estimat: - ; 

 

HOTĂRÂREA NR. 71 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a comunei Poiana) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.752/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6096/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1752/04.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. a comunei Poiana), conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

Având în vedere: 

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Poiana nr.13/28.02.2014, respectiv următoarele obiective operaţionale: 

a) Persoane vârstnice, familii și copii în situație de risc (inclusiv victime  ale violenței în familie): 

 Identificarea și sprijinirea persoanelor vârstnice aflate în situație de risc  și dificultate; 

 Prevenirea excluziunii sociale  și promovarea integrării sociale; 

 Prevenirea și combaterea neglijării, abuzului și violenței  asupra persoanelor vârstnice; 

 Asigurarea de igienă  a locuinței; 

 Efectuarea de cumpărături; 

 Activități de menaj (inclusiv spălat haine și călcat); 

 Facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de petrecere a timpului liber; 

 Activități de administrare și gestionare (sprijin pentru plata  unor servicii și obligații curente); 

 Responsabilizarea familiei pentru creșterea, îngrijirea și educarea propriilor copii; 

 Prevenirea și reducerea abandonului școlar datorat unor cauze socio-economice; 

 Prevenirea excluziunii și marginalizării sociale a copiilor aflați în situație de vulnerabilitate; 

 Informarea privind drepturile și responsabilitățile potrivit legislației în domeniul asistenței sociale, informarea asupra situațiilor de risc, informații  pentru acces  la servicii specializate la 

nivel local și județean prin activarea rețelelor de specialiști  din domeniul serviciilor, sociale, informare adresată  familiei extinse privind importanța educației. 
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b) Persoane cu dizabilități, persoane aflate în risc de excluziune și marginalizare socială, persoane singure și familii fără venituri sau cu venituri reduse, persoane fără adăpost, 

victime ale traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate: 

 Susținerea persoanelor adulte fără adăpost pentru depășirea situației de criză; 

 Promovarea măsurilor active; 

 Realizarea unor activități pentru îmbunătățirea stării psihice  a beneficiarilor; 

 Realizarea cu prioritate a unei hărți a nevoilor sociale  și a unei hărți  a serviciilor sociale  existente  la nivel local; 

 Promovarea serviciilor sociale existente  la nivelul comunității  locale; 

 Promovarea voluntariatului în furnizarea serviciilor sociale ; 

 Promovarea implicării comunității locale în procesul  de planificare  și furnizare  a serviciilor sociale; 

 Identificarea nevoilor individuale și de grup, precum și a principalelor categorii  de beneficiari de servicii sociale. Serviciul contribuie  la întocmirea hărții reale a nevoilor actuale atât la 

nivel comunitar, cât și individual. 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Poiana (U.A.T. Comuna Poiana) cuprinde: 

1.Date  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/județean – capitolul II; 

3.Programul de formare  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  

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 

Buget 

de stat 

Contribuții 

Persoane 

beneficiare 

Alte 

surse 

1. - - - - - - - - - 

Total - - - - - - - - - 

 

 B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 

Denumire 

Serviciu 

Social 

propus 

 

Cod 

servi 

ciu 

social 

 

Categorie 

beneficiari 

Capaci

tate 

nece 

sară 

Capaci 

tate 

clădire/ 

spațiu 

necesar 

-mp- 

Resurse umane 

Necesare 

(personal 

de specialitate, 

de îngrijire și 

asistență; 

personal 

gospodărie 

întreținere, 

reparații 

deservire) 

Bugetele  estimate pe surse de finanțare pentru serviciile sociale 

existente: 

Justificare  

Buget 

local 

 

Buget 

județean 

 

Buget 

de stat 

 

Contribuți

i 

Persoa 

ne 

beneficiar

e 

 

Alte 

surse 

Centru de zi pentru 

consiliere si sprijin 

pentru familie si copii - 

Serviciu de 

 asistență,consiliere 

psihosociala 

8899CZ

-F-C-I 

Părinți  

și copii 

   - - - -  

 

 

 

 

 

 

   

Fonduri  

Europe 

ne 

neram 

bursabie 

 

  

 

 

 

 

 

Participare 

UAT 

 Comuna 

Poiana in 

cadrul 

proiectului 

„Servicii 

integrate 

destinate 

comunităţi 

lor din 

 GAL Siretul 

Verde” 

 

Îngrijiri personale la 

domiciliu acordate de 

îngrijitori 

 persoane, asistenți 

personali profesioniști 

pentru ajutor in 

realizarea activităților 

vieții  

zilnice 

8810ID

-II 

Persoane  

vârstnice 

   - - - - 

Centru de zi pentru 

consiliere si 

informare,integrare/reint

egrare sociala, asistenta 

comunitară 

8899CZ

-PN-

III,IV,V 

Persoane 

aflate în 

nevoie 

   - - - - 

                   

CAPITOLUL II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local  în conformitate  cu prevederile art.6 din H.G. 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  administrare și finanțate  din bugetul  consiliului județean/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: nr. 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 organizate și acordate  la nivelul județului  și al sectoarelor  municipiului București-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 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 tipărite: furnizori de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare; 

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. 
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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 

    Nr. De persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate  1  1000 lei 

b) cursuri de calificare 

    Nr. De persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate   - 

c) Sesiuni de instruire pentru: 

1.personalul  din centre  conform cerințelor  standardelor de calitate; 

2.Asistenți personali; 

3.Îngrijitori formali; 

4.Voluntari; 

    Nr. De persoane Buget estimat 

Asistenții personali  14    320000    

*Asistenții personali din cadrul Primăriei Comunei Poiana (in număr de 18) au fost instruiți în anul 2011, astfel potrivit art. 38 alin. a) din  Legea nr.448/2006, următoarea instruire 

va avea loc în anul 2020 in funcție de fondurile existente în bugetul local. 

d) organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv  prin structurile  asociative  ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații  profesionale, prin asociații  de dezvoltare 

intercomunitară etc.: 

     Teme de interes    Nr. De persoane Buget estimat 

- -    -      

e ) participarea  la sesiunile  de formare  organizate prin programe de interes  național; 

f) altele :... 

2.Incheierea 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 asistenți sociali: nr. - ; buget estimat : - ; 

b)pentru psihologi :nr. - ; buget estimat: - ; 

 

HOTĂRÂREA NR. 72 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Scânteiești (U.A.T. a comunei Scânteieşti) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.751/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6095/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1751/04.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteiești (U.A.T. a comunei Scânteiești), conform anexei 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

Având în vedere: 

1.Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului nr. 49/30.08.2019 respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:  

a) diversificarea şi dezvoltarea serviciilor sociale în comunitate; 
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b) întărirea coeziunii sociale, a solidarităţii comunitare şi reducerea sărăciei.  

2.Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 383/27.05.2015, care prevăd „consolidarea şi 

îmbunătăţirea asistenţei sociale la nivel comunitar” precum şi „dezvoltarea serviciilor sociale adresate categoriilor vulnerabile”. 

3.Strategia naţională pentru protecţia ş promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.113/12.12.2014 care face referire la 

„creşterea gradului de acoperire a serviciilor sociale la nivel local” şi la „înfiinţarea a cel puţin un serviciu de îngrijire de zi (exemplu: centru de consiliere) la nivelul fiecărei unităţi 

administrative teritoriale până în anul 2020.  

4.Strategia pentru promovarea Îmbătrânirii active şi protecţia persoanelor vârstnice pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 566/15.07.2015, care prevede 

„Îmbunătăţirea infrastructurii pentru servicii de îngrijire la domiciliu, servicii de îngrijire de zi, cămine de bătrâni şi facilități de cazare intermediară. 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Scânteiești (U.A.T. a comunei Scânteiești) 

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/județean– 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  

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 
Denumirea serviciului social 

Capacita

te 

Grad de 

ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanţare, pentru serviciile 

sociale existente 

Buget local 
Buget 

judeţean 
A B C 

1 8810ID-IV IV. Servicii la domiciliu destinate 

persoanelor adulte cu dizabilităţi 

prin asistent personal 

5 - 124800    - - - - 

 

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;  

G - Alte surse;  

H - Nr. locuri (în paturi).  

_____________________________________________________ 

Denumire serviciu social 

propus 

Cod serviciu 

social 

Categorie 

beneficiari 

Capacitate 

necesară 

Capacitate 

clădire/spaţiu 

necesar 

- mp - 

 

A 

Bugetele estimate pe surse de 

finanţare, pentru serviciile 

propuse pentru a fi înființate: 

B 

   Nr. 

benefi

ciari/zi 

H 

 

0 

  C D E F G  

Centru de zi pentru 

consiliere şi sprijin 

pentru părinţi şi copii 

8899CZ-F-I Familie cu copii 1  

 

0 

          20 1 - - - - -  

Centru de consiliere 

pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei în 

familie 

8899CZ-VD-

I 

Victimele 

violenţei în 

familie şi agresori 

1  

 

 

0 

20 1 - - - - -  

Centru de  zi pentru 

victime ale dezastrelor 

naturale 

8899-PN-I Persoane aflate în 

situaţie de nevoie 

10 0 100 1 - - - - -  

 

C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

realizarea obiectivului operaţional/direcţiei de acţiune prevăzută în  Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 281/2016.  

 

CAPITOLUL II Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. 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, acordate de furnizori publici ori privaţi:  

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. 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.;  

4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;  

5. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;  

6. 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.;  

 

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. de persoane Buget estimat 
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 2 - 

b) cursuri de calificare 

 Nr. de 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. de persoane Buget estimat 

 5 - 

   

 

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 asistenţi sociali: nr. - ; buget estimat - ;  

b) pentru psihologi: nr.-.; buget estimat  -;  

c) etc.  

 

HOTĂRÂREA NR. 73 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 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: 1.750/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6094/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1750/04.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela (U.A.T. a comunei Schela), conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

Având în vedere: 

1. Strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 73/20.12.2018, respectiv următoarele obiective operaționale/direcții de acțiune; 

2. Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020, 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. 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Schela ( U.A.T. a comunei Schela) cuprinde: 

1. 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 

 

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 - - - - - - - - - 

 

D. Serviciile 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 

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 H.G. 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* 

 Număr de persoane Buget estimat 

c.2. 15 4000 lei 
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HOTĂRÂREA NR. 74 
din 20 februarie 2020 

 
privind: avizarea Planului de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul 
Consiliului Local al comunei Șendreni (U.A.T. a comunei Șendreni) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.749/13.02.2020        

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4 şi 5; 
Având în vedere adresa nr. 6093/04.02.2020 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 1749/04.02.2020; 
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), şi ale alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu 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 2020 privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Local al comunei Şendreni (U.A.T. a comunei Şendreni), conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

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

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Planul local de acţiune pentru anul 2020 privind 

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

 

  Planul anual de acţiune privind serviciile sociale oferite de Compartimentul de Asistență Socială se elaborează în conformitate cu măsurile şi acţiunile prevăzute în Strategia de 

dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Șendreni, județul Galați, conform Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Planul anual de 

acţiune privind serviciile sociale poate fi modificat: 

- ca urmare a unor modificări apărute în structura Compartimentului de Asistență Socială; 

- ca urmare a modificării sau a apariţiei unor acte legislative. 

 Din perspectivă funcţională, acordarea serviciilor de asistenţă socială este concepută ca un sistem de acţiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major: 

asistarea persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-şi asigure nevoile sociale, să-şi dezvolte propriile capacităţi şi 

competenţe pentru integrarea socială. 

Rolul planificării este de a ajuta instituția să: 

- își definească obiectivele și orientările; 

- își definească prioritățile și cele mai potrivite acțiuni pe care le va întreprinde; 

- identifice măsuri concrete de coordonare a activităților din cadrul instituției. 

  Planul strategic se bazează pe respectarea următoarelor principii și valori: 

a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor 

situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populaţie;  

b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, 

statul; 

c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condiţiile prevăzute de lege; 

d) respectarea demnităţii umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la 

intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; 

e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situaţiei particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor 

situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiţia fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă 

inclusiv în măsuri de susţinere adresate membrilor familiei beneficiarului; 

f) parteneriatul, potrivit căruia autorităţile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii 

comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; 

g) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport 

social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile; 

h) transparenţa, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a 

beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; 

i) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, 

religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; 
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j) eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu 

efectul proiectat; 

k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu; 

l) respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă 

drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi; 

m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea 

nucleului familial; 

n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip;  

o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; 

p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, 

serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.; 

q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calităţii serviciilor acordate şi să beneficieze de 

tratament egal pe piaţa serviciilor sociale; 

r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de 

protecţie socială; 

s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieţii private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viaţa privată şi 

situaţia de dificultate în care se află; 

t) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socio-economice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; 

u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile 

acestora; 

v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditaţi. 

 Scopul Compartimentului de Asistenţă Socială în întocmirea Planului local de acţiune pentru anul 2020 privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului 

Local al comunei Șendreni (U.A.T. a comunei Șendreni) a avut în vedere prevenirea sau limitarea unor situaţii de dificultate sau vulnerabilitate care pot duce la marginalizare sau 

excluziune socială. Instituţia urmăreşte realizarea scopului prin acordarea de beneficii şi servicii sociale. 

 

CAPITOLUL I Administrarea și finanțarea serviciilor sociale 

 

Autoritatea administrației publice locale îşi propune anual la nivelul Compartimentului de Asistenţă Socială următoarele obiective generale: 

Obiectiv 1: Instruirea personalului 

- participarea personalului la cursuri de instruire şi perfecţionare în domeniu. 

Obiectiv 2: Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în comuna Șendreni 

- realizarea unei baze informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale/beneficii  sociale, oferite în cadrul Primăriei comunei Șendreni. 

Obiectiv 3: Eficientizarea activităţii din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială 

- stabilirea sarcinilor; 

- actualizarea fişelor de post; 

- actualizarea procedurilor de lucru; 

- stabilirea responsabilităţilor; 

- aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurilor operaţionale de către persoanele cu atribuţii în domeniu. 

Obiectiv 4: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor din domeniul social, în funcţie de nevoile identificate 

- identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor sociale şi a unor 

obiective comune în acest sens; 

- folosirea experienţei acumulate şi consultarea personalului implicat în furnizarea de servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete; 

- referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei. 

Obiectiv 5: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale 

- evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora; 

- întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate; 

- asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului; 

- folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului şi beneficiarilor; 

- susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promoveze interesele; 

- monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens; 

- acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie de priorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării; 

- valorificarea feedback-ului primit de la beneficiari, parteneri, comunitate. 

Obiectiv 6: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate 

- realizarea unor campanii de informare în comunitate despre: 

- asistenţa socială şi rolul asistenţei sociale în comunitate; 

- realizarea şi distribuirea de materiale informative cu privire la măsurile de asistenţă socială; 

- implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, primar, viceprimar, administrator public) în problematica socială; 

- implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.  

Obiectiv 7: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social 

- identificarea potenţialilor parteneri de pe raza județului Galați şi înaintarea de propuneri de colaborare; 

- încheierea de convenţii de parteneriat; 

- crearea unei reţele de susţinere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituţii, organizaţii, etc.) în rezolvarea problemelor 

acestora. 

Obiectiv 8: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială 

- identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

- informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social; 

- implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţie.  

Obiectiv 9: Actualizarea bazei de date cu copiii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate 

- identificarea copiilor care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

- monitorizarea copiilor care au părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

- menţinerea legăturii cu cadrele didactice; 

- întocmirea fişei de observaţii şi a fişei de risc; 

- întocmirea planului de servicii sociale pentru copii. 

 

SERVICII  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 
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Buget 

local 

Buget 

județean 

A B C 

1. 8891 

Centrul Social 

Comunitar 

Șendreni 

30 30 
356 mii 

lei 
- - - - 

 

Serviciile sociale, conform Legii asistenței sociale nr. 292/2011 (articolul 27 alin. 1), reprezintă activitatea sau ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, 

precum și celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi 

creşterii calităţii vieții. Este necesară o rețea extinsă și coordonată de servicii interconectate pentru a rezolva cele mai multe dintre problemele sociale persistente din comuna Șendreni, 

incluzând neglijarea și abuzul asupra copiilor, prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială, persoanele vârstnice singure și lipsite de sprijinul copiilor, copiii ai căror 

părinți sunt plecați la muncă în străinătate sau subdezvoltarea serviciilor de suport pentru o gamă largă de nevoi (precum dizabilitățile, dependența de droguri și alcoolismul, violența în 

familie). Beneficiile sociale nu pot să rezolve singure problemele sociale existente. De aceea, trebuie dezvoltate pachete de suport pentru grupurile cele mai vulnerabile care să integreze 

beneficiile sociale cu serviciile sociale, cu scopul promovării integrării depline a membrilor acestor grupuri în societate.  

Compartimentul de Asistență Socială își propune furnizarea unui sprijin de către furnizorii non-publici de servicii, precum şi dezvoltarea de proceduri de contractare, în vederea 

furnizării de servicii sociale mai multe și mai bune pentru comunitate şi pentru un număr semnificativ de persoane vulnerabile. 

Planul anual de acțiune conține priorități locale, menite a ghida furnizorii de servicii sociale și ține cont de nevoile comunității locale așa cum sunt ele desprinse din experiențele 

parteneriatelor public – public derulate până în prezent și din nevoile identificate. Grupurile vulnerabile identificate sunt cele excluse de pe piaţa forţei de muncă, din sistemul de educaţie, 

sănătate şi alte servicii. Cele mai mari categorii includ copiii aflaţi în situaţii dificile, persoane cu dizabilităţi, persoane vârstnice singure sau dependente. 

Descrierea grupului țintă (categorii de beneficiari) și a nevoilor acestora 

Mai multe grupuri se confruntă cu diverse forme de excluziune socială sau sunt expuse unui risc ridicat de excluziune în moduri care sunt uneori, dar nu întotdeauna, asociate cu 

sărăcia. Din cauza faptului că grupurile vulnerabile se confruntă cu probleme specifice pentru care este posibil ca politicile generale să nu dea rezultate, acestea au adesea nevoie de servicii 

integrate şi particularizate pentru a intensifica participarea lor socială şi/sau economică. Identificarea şi răspunsul adecvat la nevoile specifice ale grupurilor sărace şi vulnerabile sunt esenţiale 

pentru elaborarea şi implementarea de politici de incluziune socială eficiente. Tuturor grupurilor vulnerabile, indiferent de dimensiunea lor, trebuie să li se ofere oportunităţi similare de a-şi 

atinge potenţialul şi de a deveni o parte activă a societăţii. Principalele grupuri vulnerabile din comuna Șendreni sunt: 

a) Copii şi familii aflate în dificultate; 

b) Persoane vârstnice; 

c) Persoane cu handicap; 

d) Alte persoane în situaţii de risc social. 

 

a) Copiii şi familiile aflate în dificultate identificate sunt:  

 copii separați de părinți sau cu risc de separare; 

 familii monoparentale; 

 familii tinere; 

 copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate; 

Problemele sociale ale copiilor şi familiilor aflate în dificultate sunt: 

 lipsa actelor de identitate; 

 resurse financiare insuficiente şi dificultăţi în gestionarea lor; 

 dificultăţi în găsirea unui loc de muncă; 

 familii cu climat social defavorabil; 

 abandonul şcolar şi delincvenţa juvenilă; 

 probleme de sănătate; 

 dificultăţi în obţinerea unor drepturi. 

b) Persoane vârstnice 

Problemele sociale ale persoanelor vârstnice sunt: 

 sănătatea precară; 

 venituri mici în raport cu necesităţile; 

 izolare, singurătate; 

 capacitatea scăzută de autogospodărire. 

c) Persoane cu handicap (minori sau adulţi) 

Problemele sociale ale persoanelor cu handicap sunt: 

 lipsa locurilor de muncă protejate; 

 atitudinea discriminatorie a societăţii; 

 situaţia materială precară; 

 absenţa suportului pentru familia care are în întreţinere persoana cu handicap; 

 lipsa centrelor rezidenţiale / de zi, specializate pe tipuri de handicap. 

 

CAPITOLUL II Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local în conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr. 797/2017 

 

1.Informarea publicului la nivelul comunei Șendreni, județul Galați se realizează pe pagina oficială de internet și prin afișarea la sediul Primăriei: 

f) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale; 

g) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local; 

h) 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; 

i) 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; 

j) 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 per ioada 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. 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. 

Funcţionarii din cadrul Compartimentului de Asistență Socială de la nivelul comunei Șendreni au următoarele obligaţii principale în scopul asigurării transparenţei în planificarea, 

finanţarea şi acordarea serviciilor sociale: 

a) asigurarea informării comunităţii;   

b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiei locale şi a planului anual de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; 

c) transmiterea, trimestrial, în format electronic, către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean, a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de 

servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; 
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d) comunicarea informaţiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziţia instituţiilor/structurilor cu atribuţii în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în 

monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale, precum şi acordarea de sprijin 

în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. 

 

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, în limita bugetului disponibil: 

a) cursuri de perfecționare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 1 2000 lei 

b) cursuri de calificare 

 Număr de persoane Buget estimat 

Personalul de specialitate 3 6000 lei 

c) sesiuni de instruire, în limita bugetului local, 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. 18 4000 lei 

 

MONITORIZAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE 

Pentru a urmări eficienţa obiectivelor stabilite în cadrul Planului anual de acţiune este nevoie de o monitorizare permanentă şi de evaluarea rezultatelor activităţilor întreprinse. 

Monitorizarea Planului anual de acţiune se va face urmărind obiectivele acestuia. Responsabilii cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul anual de acţiune sunt autorităţile administraţiei 

publice locale şi persoanele aflate în subordinea acestora, în funcţie de atribuţii. Pe parcursul procesului de monitorizare şi evaluare se vor lua în considerare următorii indicatori: 

- prevenirea şi combaterea sărăciei şi a riscului de excluziune socială; 

- măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii beneficiarilor ca urmare a serviciilor acordate; 

- stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul, în funcţie de nevoile apărute. 

 Implementarea Planului anual de acţiune, se face cu participarea tuturor compartimentelor instituţiei, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor şi a altor factori interesaţi din 

comunitate. Monitorizarea şi evaluarea Planului anual de acţiune se face de către Compartimentul de Asistență Socială. 

 

HOTĂRÂREA NR. 75 
din 20 februarie 2020 

 
privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” 
Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.188/14.02.2020        

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 cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 4; 
Având în vedere adresa nr. 3773/14.02.2020 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 2188/14.02.2020; 
Având în vedere Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. 19/22.01.2020 privind modificarea structurii 

organizatorice a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei Galaţi”, spital din reţeaua Consiliului Judeţean 
Galaţi;  

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) şi alin. (5) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 
226/22.10.2019, privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. 
Apostol Andrei” Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, care 

răspunde şi de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
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Serviciul ANATOMIE 
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Sectia DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI 

METABOLICE - 25 paturi

Compartimentul clinic CHIRURGIE ORALA SI 

MAXILO - FACIALA   - 15 paturi

Sectia clinica A.T.I. - 45 paturi

Sectia CHIRURGIE GENERALA III - 25 paturi

Sectia clinica CARDIOLOGIE - 54 paturi                                                                     

din care Comp. terapie intensiva coronarieni - 6 

paturi

Sectia CARDIOLOGIE - 31 paturi                                                                     

din care Comp. USTACC - 6 paturi                            

Comp. cardiologie interventionala - 20 paturi

Sectia clinica CHIRURGIE GENERALA I -                          

53 paturi

Sectia clinica CHIRURGIE GENERALA II -                     

53 paturi

Sectia clinica CHIRURGIE TORACICA - 45 paturi

SECTII CU PATURI - 1222 paturi

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR INGRIJIRI
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Sectia clinica MEDICINA INTERNA II - 65 paturi        

din care Comp. hematologie - 10 paturi

Sectia clinica ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE -  

75 paturi

Comp. REUMATOLOGIE - 20 paturi

UNITATE de PRIMIRE URGENTE (UPU) - SMURD  -  

Cabinet medicina dentara de urgenta

Sectia OBSTETRICA GINECOLOGIE II                                    

-  55 paturi

Sectia clinica OFTALMOLOGIE - 40 paturi

Sectia clinica ONCOLOGIE MEDICALA - 55 paturi                    

din care comp.radioterapie - 25 paturi

            comp.ingrijiri paliative - 10 paturi

Sectia clinica O.R.L. - 50 paturi

Comp. ENDOCRINOLOGIE - 10 paturi

Sectia clinica GASTROENTEROLOGIE -                                     

40 paturi

Compartimentul clinic GERIATRIE SI 

GERONTOLOGIE                         - 12 paturi

CENTRUL DE HEMODIALIZA - 9 aparate

Sectia clinica MEDICINA INTERNA I - 65 paturi
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Medici / farmacisti rezidenti

Comp. NEFROLOGIE - 14 paturi

Sectia clinica NEONATOLOGIE - 55 paturi                                   

din care Comp. prematuri - 15 paturi                      

Comp. terapie intensiva - 10 paturi

Sectia clinica NEUROCHIRURGIE - 45 paturi

Sectia clinica NEUROLOGIE - 75 paturi

Sectia clinica OBSTETRICA GINECOLOGIE I  -  70 

paturi             

   + bloc nasteri



122 33

0 2

122 31

4 1 4

0 0 0

4 1 4

2 1 5

0 0 0

2 1 5

1 1 1

0 0 0

1 1 1

2 4 2

0 0 0

2 4 2

1 1 1

0 0 0

1 1 1

1 1 2

0 0 0

1 1 2

1 1 2

0 0 0

1 1 2

1 1 6

0 0 0

1 1 6

4 2 1

0 0 0

4 2 1

1 2 65

0 0 0

1 2 65

Unitatea administrativ-teritorială județul Galați - Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020

ALERGOLOGIE SI IMUNOLOGIE 

CLINICA
GASTROENTEROLOGIE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE

AMBULATORIUL INTEGRAT    

SPITALULUI -                                                  

Str. Basarabiei nr. 26

Laborator RECUPERARE, MEDICINA 

FIZICA si BALNEOLOGIE                                        

(baza tratament)

AMBULATORIUL INTEGRAT   

SPITALULUI - (cabinete)                                                    

Str. Brailei nr. 177 

DIRECTOR INGRIJIRIDIRECTOR MEDICAL

AUDIOMETRIE GERIATRIE SI GERONTOLOGIE PSIHIATRIE

CARDIOLOGIE HEMATOLOGIE RADIOTERAPIE

CHIRURGIE GENERALA MEDICINA INTERNA

Laborator RECUPERARE, MEDICINA 

FIZICA si BALNEOLOGIE                                          

(baza tratament)

CHIRURGIE MAXILO - FACIALA NEFROLOGIE UROLOGIE 

STERILIZARE 

Personal auxiliar

Organigrama Spitalului Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați                                                    Anexa nr. 1

ENDOCRINOLOGIE O.R.L.
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Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația 

postului 

COMITET DIRECTOR

1 Manager Economist specialist IA S
studii superioare, cadru universitar/ medic primar, curs de perfectionare in management / 

management sanitar
Ocupat

2 Director medical Medic primar S
studii sup. profil medicina, medic primar/ specialist / competenta/atestat in managem. 

serviciilor de sanatate, doctor medicina / cadre didactice univ. de predare
Ocupat

3 Director financiar - contabil Economist specialist IA S studii superioare in profil economic Ocupat

4 Director ingrijiri Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

SECTII CU PATURI

Sectia clinica A.T.I.

Numar paturi: 45

5 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

6 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

7 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

8 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

9 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

10 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

11 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

12 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

13 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

14 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

15 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

16 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

17 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

18 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

19 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

20 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

21 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

22 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

23 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

24 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

25 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

26 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

27 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

28 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

29 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

30 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

31 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

32 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația 

postului 

33 Psiholog
stagiar/practicant/

specialist/principal
S diploma de licenta in specialitate Vacant

34 Kinetoterapeut
deb./kinetoterape

ut/principal
S diploma de licenta in specialitate Vacant

35 Asistent sef Asistent medical principal S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

36 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

37 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

38 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

39 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

40 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

41 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

42 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

43 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

44 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

45 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

46 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

47 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

48 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

49 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

50 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

51 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

52 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

53 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

54 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

55 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

56 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

57 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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58 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

59 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

60 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

61 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

62 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

63 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

64 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

65 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

66 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

67 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

68 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

69 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

70 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

71 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

72 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

73 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

74 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

75 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

76 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

77 Asistent medical principal SSD studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

78 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

79 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

80 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

81 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

82 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

83 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

84 Sora medicala principala M studii medii sanitare/scoala sanitara in profil + examen grad princ Ocupat

85 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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86 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

87 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

88 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

89 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

90 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

91 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

92 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

93 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

94 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

95 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

96 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1996 Ocupat

97 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

98 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

99 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

100 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

101 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

102 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

103 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

104 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

105 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

106 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

107 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

108 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

109 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

110 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

111 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

112 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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113 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

114 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

115 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

116 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

117 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

118 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

119 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

120 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

121 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

122 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

123 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

124 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

125 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

126 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

127 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

128 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

129 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

130 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

131 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

132 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

133 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

134 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

135 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

136 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

137 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

138 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

139 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

140 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

141 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

142 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

143 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

144 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

145 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

146 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

147 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

148 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

149 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

150 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

151 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

152 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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153 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

154 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

155 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

156 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

157 Brancardier G studii generale Ocupat

158 Brancardier G studii generale Ocupat

159 Brancardier G studii generale Ocupat

160 Brancardier G studii generale Ocupat

161 Brancardier G studii generale Vacant

162 Brancardier G studii generale Vacant

163 Operator deb./III/II/I M studii medii Vacant

164 Secretar deb./secretar M; G studii medii Vacant

Sectia clinica CARDIOLOGIE

Numar paturi: 54 din care:

.Comp. terapie intensiva coronarieni: 

6 paturi

165 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Vacant

166 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

167 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

168 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

169 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

170 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

171 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

172 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

173 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

174 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

175 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

176 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

177 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

178 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

179 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

180 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

181 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

182 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

183 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

184 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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185 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

186 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

187 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

188 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

189 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

190 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

191 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

192 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

193 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

194 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

195 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1998 Ocupat

196 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

197 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

198 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

199 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

200 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

201 Asistent medical principal PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

202 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

203 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

204 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

205 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

206 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

207 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

208 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

209 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

210 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

211 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

212 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

213 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant
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214 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

215 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

216 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

217 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

218 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

219 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

220 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

221 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

222 Ingrijitoare G studii generale Vacant

223 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

224 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

225 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

226 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

227 Ingrijitoare G studii generale Vacant

228 Ingrijitoare G studii generale Vacant

229 Ingrijitoare G studii generale Vacant

230 Ingrijitoare G studii generale Vacant

231 Ingrijitoare G studii generale Vacant

232 Ingrijitoare G studii generale Vacant

233 Ingrijitoare G studii generale Vacant

234 Ingrijitoare G studii generale Vacant

235 Ingrijitoare G studii generale Vacant

236 Ingrijitoare G studii generale Vacant

237 Ingrijitoare G studii generale Vacant

238 Ingrijitoare G studii generale Vacant

239 Ingrijitoare G studii generale Vacant

240 Brancardier G studii generale Ocupat

241 Brancardier G studii generale Ocupat

242 Brancardier G studii generale Ocupat

243 Brancardier G studii generale Vacant

244 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia CARDIOLOGIE

Numar paturi: 31 din care:

.Compartiment USTACC: 6 paturi

.Compartiment cardiologie 

interventionala:  20 paturi

245 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

246 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

247 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

248 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant
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249 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

250 Asistent sef Asistent medical principal S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

251 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

252 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

253 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

254 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

255 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

256 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

257 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

258 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

259 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

260 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

261 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

262 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

263 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

264 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

265 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

266 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

267 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

268 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

269 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

270 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

271 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

272 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

273 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant
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274 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

275 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

276 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

277 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

278 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

279 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

280 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

281 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

282 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

283 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

284 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

285 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

286 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

287 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

288 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

289 Ingrijitoare G studii generale Vacant

290 Ingrijitoare G studii generale Vacant

291 Ingrijitoare G studii generale Vacant

292 Brancardier G studii generale Vacant

293 Brancardier G studii generale Vacant

294 Brancardier G studii generale Vacant

295 Brancardier G studii generale Vacant

296 Brancardier G studii generale Vacant

297 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE 

GENERALA I

Numar paturi: 53

298 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Vacant

299 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

300 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

301 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

302 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant 

303 Medic rezident anul VI S diploma de medic si examen de medic rezident an VI Ocupat

304 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

305 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

306 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

307 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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308 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

309 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

310 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

311 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

312 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

313 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

314 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

315 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

316 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

317 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

318 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

319 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

320 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

321 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

322 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

323 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

324 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

325 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

326 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

327 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

328 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

329 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

330 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

331 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

332 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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333 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

334 Ingrijitoare G studii generale Vacant

335 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

336 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

337 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

338 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

339 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

340 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

341 Ingrijitoare G studii generale Vacant

342 Ingrijitoare G studii generale Vacant

343 Ingrijitoare G studii generale Vacant

344 Ingrijitoare G studii generale Vacant

345 Ingrijitoare G studii generale Vacant

346 Ingrijitoare G studii generale Vacant

347 Ingrijitoare G studii generale Vacant

348 Ingrijitoare G studii generale Vacant

349 Ingrijitoare G studii generale Vacant

350 Ingrijitoare G studii generale Vacant

351 Ingrijitoare G studii generale Vacant

352 Ingrijitoare G studii generale Vacant

353 Ingrijitoare G studii generale Vacant

354 Ingrijitoare G studii generale Vacant

355 Ingrijitoare G studii generale Vacant

356 Ingrijitoare G studii generale Vacant

357 Ingrijitoare G studii generale Vacant

358 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE 

GENERALA II

Numar paturi: 53
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359 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

360 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

361 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

362 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

363 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

364 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

365 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

366 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

367 Asistent sef Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

368 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

369 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

370 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

371 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

372 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

373 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

374 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

375 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

376 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

377 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

378 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

379 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

380 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

381 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

382 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

383 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

384 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

385 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

386 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

387 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

388 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

389 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

390 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

391 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

392 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

393 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant
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394 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

395 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

396 Ingrijitoare G studii generale Vacant

397 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

398 Ingrijitoare G studii generale Vacant

399 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

400 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

401 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

402 Ingrijitoare G studii generale Vacant

403 Ingrijitoare G studii generale Vacant

404 Ingrijitoare G studii generale Vacant

405 Ingrijitoare G studii generale Vacant

406 Ingrijitoare G studii generale Vacant

407 Ingrijitoare G studii generale Vacant

408 Ingrijitoare G studii generale Vacant

409 Ingrijitoare G studii generale Vacant

410 Ingrijitoare G studii generale Vacant

411 Ingrijitoare G studii generale Vacant

412 Ingrijitoare G studii generale Vacant

413 Ingrijitoare G studii generale Vacant

414 Ingrijitoare G studii generale Vacant

415 Ingrijitoare G studii generale Vacant

416 Ingrijitoare G studii generale Vacant

417 Ingrijitoare G studii generale Vacant

418 Ingrijitoare G studii generale Vacant

419 Ingrijitoare G studii generale Vacant

420 Ingrijitoare G studii generale Vacant

421 Ingrijitoare G studii generale Vacant

422 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia CHIRURGIE GENERALA III

Numar paturi: 25

423 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

424 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

425 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

426 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

427 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

428 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

429 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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430 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

431 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

432 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

433 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

434 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

435 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

436 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

437 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797 Ocupat

438 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

439 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797 Ocupat

440 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

441 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

442 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

443 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

444 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

445 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

446 Ingrijitoare G studii generale Vacant

447 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

448 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

449 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

450 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

451 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

452 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

453 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

Compartiment clinic CHIRURGIE 

ORALA SI MAXILO-FACIALA

Numar paturi: 15

454 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

455 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

456 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic Vacant

457 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

458 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

459 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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460 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

461 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

462 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

463 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

464 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

465 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

466 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

467 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

468 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

469 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

470 Ingrijitoare G studii generale Vacant

471 Ingrijitoare G studii generale Vacant

472 Ingrijitoare G studii generale Vacant

473 Ingrijitoare G studii generale Vacant

474 Ingrijitoare G studii generale Vacant

475 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE 

PLASTICA MICROCHIRURGIE 

RECONSTRUCTIVA

Numar paturi: 50 din care:

.Comp. arsi: 15 paturi

476 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

477 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

478 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

479 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

480 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

481 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

482 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

483 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

484 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

485 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

486 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

487 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

488 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

489 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

490 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant
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491 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

492 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

493 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

494 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

495 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

496 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

497 Asistent medical principal M studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad principal Ocupat

498 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

499 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

500 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

501 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

502 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

503 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1998 Ocupat

504 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

505 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

506 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

507 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

508 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

509 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1998 Ocupat

510 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1999 Ocupat

511 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

512 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

513 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

514 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

515 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

516 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

517 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant
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518 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

519 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

520 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

521 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

522 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

523 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

524 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

525 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

526 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

527 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

528 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

529 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

530 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

531 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

532 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

533 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

534 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

535 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

536 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

537 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

538 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

539 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

540 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

541 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

542 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

543 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

544 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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545 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

546 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

547 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

548 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

549 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

550 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

551 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

552 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

553 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

554 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

555 Ingrijitoare G studii generale Vacant

556 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

557 Ingrijitoare G studii generale Vacant

558 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

559 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

560 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

561 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

562 Ingrijitoare G studii generale Vacant

563 Ingrijitoare G studii generale Vacant

564 Ingrijitoare G studii generale Vacant

565 Ingrijitoare G studii generale Vacant

566 Ingrijitoare G studii generale Vacant

567 Ingrijitoare G studii generale Vacant

568 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE 

TORACICA

Numar paturi: 45

569 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

570 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

571 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

572 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

573 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

574 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

575 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

576 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

577 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

578 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

579 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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580 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

581 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

582 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

583 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

584 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

585 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

586 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

587 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

588 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

589 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

590 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

591 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

592 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

593 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

594 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

595 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

596 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

597 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

598 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

599 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

600 Ingrijitoare G studii generale Vacant

601 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

602 Ingrijitoare G studii generale Vacant

603 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

604 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

605 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

606 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

607 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

608 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

609 Ingrijitoare G studii generale Vacant

610 Brancardier G studii generale Ocupat

Compartiment CHIRURGIE 

VASCULARA

Numar paturi: 15

611 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat



Unitatea administrativ-teritorială județul Galați - Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația 

postului 

612 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

613 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

614 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

615 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

616 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

617 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

618 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

619 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

620 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

621 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

622 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

623 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

624 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

625 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

626 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

627 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

628 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

629 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

630 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

631 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

632 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

633 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

634 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

Sectia DIABET ZAHARAT, NUTRITIE 

SI BOLI METABOLICE

Numar paturi: 25

635 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

636 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

637 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

638 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

639 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

640 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

641 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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642 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

643 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

644 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

645 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

646 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

647 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

648 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

649 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

650 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

651 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

652 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

653 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

654 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

655 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

656 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

657 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

658 Ingrijitoare G studii generale Vacant

659 Ingrijitoare G studii generale Vacant

660 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

661 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

662 Ingrijitoare G studii generale Vacant

663 Ingrijitoare G studii generale Vacant

664 Ingrijitoare G studii generale Vacant

665 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment ENDOCRINOLOGIE

Numar paturi: 10

666 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

667 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

668 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

669 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

670 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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671 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

672 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

673 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

674 Registrator medical debutant M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

675 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

676 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

677 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

678 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

679 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

680 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

681 Ingrijitoare G studii generale Vacant

682 Ingrijitoare G studii generale Vacant

683 Ingrijitoare G studii generale Vacant

684 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica 

GASTROENTEROLOGIE

Numar paturi: 40

685 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Vacant

686 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

687 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

688 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

689 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

690 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

691 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

692 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

693 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

694 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

695 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

696 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

697 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

698 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

699 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

700 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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701 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

702 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

703 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

704 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

705 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

706 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

707 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

708 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

709 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

710 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

711 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

712 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

713 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

714 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

715 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

716 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

717 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

718 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

719 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

720 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

721 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

Compartiment clinic GERIATRIE SI 

GERONTOLOGIE

Numar paturi: 12

722 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp.

vacant

723 Kinetoterapeut S studii superioare de specialitate Ocupat

724 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

725 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

726 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

727 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

728 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

729 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

730 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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731 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

732 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

733 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

734 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

735 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

736 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

737 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

738 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

739 Ingrijitoare G studii generale Vacant

740 Brancardier G studii generale Ocupat

Centru de HEMODIALIZA

Numar aparate: 9

741 Sef centru Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

742 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

743 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

744 BioInginer medical specialist S studii superioare de specialitate si examen de specialist Ocupat

745 Inginer specialist IA S studii superioare si curs de formare in domeniul aparaturii medicale Ocupat

746 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

747 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

748 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

749 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

750 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

751 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

752 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

753 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

754 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

755 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

756 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

757 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

758 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

759 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

760 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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761 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

762 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica MEDICINA INTERNA I

Numar paturi: 65

763 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

764 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

765 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

766 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

767 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

768 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

769 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

770 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

771 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

772 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

773 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

774 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

775 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

776 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

777 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

778 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

779 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

780 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

781 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

782 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

783 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

784 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

785 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

786 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

787 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat
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788 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

789 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

790 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

791 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

792 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

793 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

794 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

795 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

796 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

797 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

798 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

799 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

800 Ingrijitoare G studii generale Vacant

801 Ingrijitoare G studii generale Vacant

802 Ingrijitoare G studii generale Vacant

803 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

804 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

805 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

806 Ingrijitoare G studii generale Vacant

807 Ingrijitoare G studii generale Vacant

808 Ingrijitoare G studii generale Vacant

809 Ingrijitoare G studii generale Vacant

810 Ingrijitoare G studii generale Vacant

811 Ingrijitoare G studii generale Vacant

812 Ingrijitoare G studii generale Vacant

813 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica MEDICINA INTERNA II

Numar paturi: 65 din care:

.Comp. hematologie: 10 paturi

814 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

815 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

816 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

817 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

818 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

819 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat



Unitatea administrativ-teritorială județul Galați - Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația 

postului 

820 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

821 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

822 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

823 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

824 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

825 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

826 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

827 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

828 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

829 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

830 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

831 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

832 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

833 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

834 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

835 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

836 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

837 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

838 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

839 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

840 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

841 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

842 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

843 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

844 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

845 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

846 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat
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847 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

848 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

849 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

850 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

851 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

852 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

853 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

854 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

855 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

856 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

857 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

858 Ingrijitoare G studii generale Vacant

859 Ingrijitoare G studii generale Vacant

860 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

861 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

862 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

863 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

864 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

865 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

866 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

867 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

868 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

869 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

870 Ingrijitoare G studii generale Vacant

871 Ingrijitoare G studii generale Vacant

872 Ingrijitoare G studii generale Vacant

873 Ingrijitoare G studii generale Vacant

874 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment NEFROLOGIE

Numar paturi: 14

875 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

876 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

877 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

878 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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879 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

880 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

881 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

882 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

883 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

884 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

885 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

886 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

887 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

888 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

889 Ingrijitoare G studii generale Vacant

890 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

891 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

892 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

Sectia clinica NEONATOLOGIE

Numar paturi: 55 din care:

.Comp. prematuri: 15 paturi

.Comp. terapie intensiva: 10 paturi

893 Sef sectie Medic primar+ specialist S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

894 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

895 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

896 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

897 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

898 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

899 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

900 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

901 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

902 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

903 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

904 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

905 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

906 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

907 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

908 Psiholog practicant S studii superioare de specialitate Vacant

909 Asistent sef S...PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Vacant
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910 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

911 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

912 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

913 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

914 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

915 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

916 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

917 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

918 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

919 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

920 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

921 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

922 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

923 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

924 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

925 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

926 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

927 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

928 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

929 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

930 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

931 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

932 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

933 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

934 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

935 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

936 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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937 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

938 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

939 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

940 Moasa principala S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

941 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

942 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

943 Asistent social
deb / asist social/ 

princ
S studii superioare de specialitate si dupa caz, examen de grad principal Vacant

944 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

945 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

946 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

947 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

948 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

949 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

950 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

951 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

952 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

953 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

954 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

955 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

956 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

957 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

958 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

959 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

960 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

961 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant
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962 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

963 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

964 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

965 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

966 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

967 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

968 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

969 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

970 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

971 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

972 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

973 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

974 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

975 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

976 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

977 Ingrijitoare G studii generale Vacant

978 Ingrijitoare G studii generale Vacant

979 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

980 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

981 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

982 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

983 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

984 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

985 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

986 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

987 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

988 Ingrijitoare G studii generale Vacant

989 Ingrijitoare G studii generale Vacant

990 Ingrijitoare G studii generale Vacant

991 Ingrijitoare G studii generale Vacant

992 Ingrijitoare G studii generale Vacant

993 Ingrijitoare G studii generale Vacant

994 Ingrijitoare G studii generale Vacant

995 Ingrijitoare G studii generale Vacant

996 Ingrijitoare G studii generale Vacant

997 Ingrijitoare G studii generale Vacant

998 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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999 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1000 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica NEUROCHIRURGIE

Numar paturi: 45

1001 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Vacant

1002 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1003 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1004 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1005 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1006 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1007 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1008 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1009 Kinetoterapeut principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

1010 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1011 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1012 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1013 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1014 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1015 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1016 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1017 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1018 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1019 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1020 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1021 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1022 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1023 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1024 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1025 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant
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1026 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1027 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1028 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1029 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1030 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1031 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1032 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1033 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1034 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1035 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1036 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1037 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1038 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1039 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1040 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1041 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1042 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1043 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1044 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1045 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1046 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1047 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1048 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1049 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1050 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1051 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1052 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1053 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1054 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat



Unitatea administrativ-teritorială județul Galați - Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația 

postului 

1055 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1056 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1057 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1058 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1059 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1060 Brancardier G studii generale Ocupat

1061 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1062 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1063 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1064 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1065 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1066 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1067 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1068 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1069 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1070 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1071 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1072 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1073 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1074 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1075 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica NEUROLOGIE

Numar paturi: 75

1076 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

1077 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1078 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1079 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1080 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1081 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1082 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1083 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

1084 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1085 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1086 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1087 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1088 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1089 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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1090 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1091 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1092 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1093 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1094 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1095 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1096 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1097 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1098 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1099 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1100 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1101 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1102 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1103 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1104 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1105 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1106 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1107 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1108 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1109 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1110 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1111 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1112 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1113 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1114 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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1115 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1116 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1117 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1118 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1119 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1120 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1121 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1122 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1123 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1124 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1125 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1126 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1127 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1128 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1129 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1130 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1131 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1132 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1133 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1134 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1135 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1136 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1137 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1138 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1139 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1140 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1141 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1142 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1143 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1144 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1145 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1146 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1147 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1148 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1149 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1150 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1151 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1152 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1153 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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1154 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1155 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1156 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1157 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1158 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1159 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1160 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1161 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1162 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1163 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1164 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1165 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1166 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1167 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1168 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1169 Brancardier G studii generale Ocupat

1170 Brancardier G studii generale Ocupat

1171 Brancardier G studii generale Ocupat

Sectia clinica OBSTETRICA 

GINECOLOGIE I

Numar paturi: 70

1172 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Ocupat

1173 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1174 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1175 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1176 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp. 

vacant

1177 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1178 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1179 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1180 Asistent sef Moasa deb/ moasa/ princ S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1181 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1182 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1183 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1184 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1185 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1186 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația 

postului 

1187 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1188 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1189 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1190 Moasa deb/ moasa/ princ S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1191 Moasa principala S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1192 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1193 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1194 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1195 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1196 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1197 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1198 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1199 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1200 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1201 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1202 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1203
Asistent medico-

social
debutant PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1204 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1205 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1206 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1207 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1208 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1209 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1210 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1211 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1212 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1213 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1214 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1215 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1216 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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1217 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1218 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1219 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1220 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1221 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1222 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1223 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1224 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1225 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1226 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1227 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1228 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1229 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1230 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1231 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1232 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1233 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1234 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1235 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1236 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1237 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1238 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1239 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1240 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1241 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1242 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1243 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1244 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1245 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1246 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1247 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1248 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1249 Ingrijitoare G studii generale Vacant

BLOC NASTERI

1250 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1251 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1252 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1253 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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1254 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1255 Moasa deb/ moasa/ princ S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1256 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1257 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1258 Moasa deb/ moasa/ princ S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1259 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1260 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1261 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1262 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1263 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1264 Moasa principala S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1265 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1266 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1267 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1268 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1269 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1270 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1271 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1272 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1273 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1274 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1275 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1276 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1277 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1278 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1279 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1280 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1281 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1282 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1283 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1284 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1285 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1286 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia OBSTETRICA GINECOLOGIE 

II

Numar paturi: 55
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1287 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1288 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1289 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1290 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1291 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1292 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1293 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1294 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1295 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1296 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1297 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1298 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1299 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1300 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1301 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1302 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1303 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1304 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1305 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1306 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1307 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1308 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1309 Moasa deb/ moasa/ princ S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1310 Moasa deb/ moasa/ princ S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1311 Moasa deb/ moasa/ princ S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1312 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1313 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1314 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1315 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1316 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1317 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1318 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1319 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1320 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1321 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1322 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1323 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1324 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1325 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1326 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1327 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1328 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1329 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1330 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1331 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1332 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1333 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1334 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1335 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1336 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1337 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1338 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1339 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1340 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1341 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1342 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1343 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1344 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1345 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1346 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1347 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1348 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1349 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1350 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1351 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1352 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1353 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1354 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1355 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1356 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1357 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1358 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1359 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1360 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1361 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica OFTALMOLOGIE

Numar paturi: 40

1362 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1363 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1364 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1365 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1366 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1367 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1368 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1369 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Vacant

1370 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1371 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1372 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1373 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1374 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1375 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1376 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1377 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1378 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1379 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1380 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

1381 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1382 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1383 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1384 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1385 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1386 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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1387 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1388 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1389 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1390 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1391 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1392 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1393 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1394 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1395 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1396 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1397 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1398 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1399 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica ONCOLOGIE 

MEDICALA

Numar paturi: 55 din care:

.Comp. radioterapie: 25 paturi

.Comp. ingrijiri paliative: 10 paturi

1400 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1401 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1402 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1403 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1404 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1405 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1406 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1407 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1408 Psiholog stagiar S studii superioare de specialitate Ocupat

1409 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1410 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1411 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1412 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1413 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1414 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1415 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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1416 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1417 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1418 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1419 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1420 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1421 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1422 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1423 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1424 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1425 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1426 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1427 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1428 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1429 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1430 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1431 Asistent medical PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Ocupat

1432 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1433 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1434 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1435 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1436 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1437 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1438 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1439 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1440 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1441 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1442 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1443 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1444 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1445 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1446 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1447 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1448 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1449 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1450 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1451 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1452 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1453 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1454 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1455 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1456 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1457 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1458 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1459 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1460 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1461 Brancardier G studii generale Ocupat

1462 Brancardier G studii generale Ocupat

Sectia clinica O.R.L.

Numar paturi: 50

1463 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

1464 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1465 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1466 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1467 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1468 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

1469 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1470 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1471 Asistent sef Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1472 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1473 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1474 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1475 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1476 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1477 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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1478 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1479 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1480 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1481 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1482 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1483 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1484 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1485 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1486 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1487 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

1488 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1489 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1490 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1491 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1492 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1493 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1494 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1495 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1496 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1497 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1498 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1499 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1500 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1501 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1502 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1503 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1504 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1505 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1506 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1507 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1508 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1509 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1510 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1511 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1512 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1513 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica ORTOPEDIE SI 

TRAUMATOLOGIE

Numar paturi: 75

1514 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1515 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1516 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1517 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1518 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1519 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1520 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1521 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1522 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

1523 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1524 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1525 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1526 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1527 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1528 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1529 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1530 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1531 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1532 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1533 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1534 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1535 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1536 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1537 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1538 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1539 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1540 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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1541 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1542 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1543 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1544 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1545 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1546 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1547 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1548 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1549 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1550 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1551 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1552 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1553 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1554 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1555 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1556 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1557 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1558 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1559 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1560 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1561 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1562 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1563 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1564 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1565 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1566 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1567 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1568 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1569 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1570 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1571 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1572 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1573 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1574 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1575 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1576 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1577 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1578 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1579 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1580 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1581 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1582 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1583 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1584 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1585 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1586 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1587 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1588 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1589 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1590 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1591 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1592 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1593 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1594 Brancardier G studii generale Ocupat

1595 Brancardier G studii generale Ocupat

Compartiment REUMATOLOGIE

Numar paturi: 20

1596 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1597 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1598 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1599 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1600 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1601 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1602 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1603 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1604 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1605 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat
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1606 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

1607 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1608 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1609 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1610 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1611 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1612 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1613 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1614 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1615 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1616 Ingrijitoare G studii generale Vacant

UNITATE PRIMIRI URGENTE (UPU) -

SMURD

1617 Sef UPU-SMURD Medic
primar +

specialist
S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1618 Medic primar+ specialist S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1619 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1620 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1621 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1622 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1623 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1624 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1625 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1626 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1627 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1628 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1629 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1630 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

1631 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1632 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1633 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1634 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1635 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1636 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1637 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1638 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1639 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1640 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat
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1641 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1642 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1643 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1644 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1645 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1646 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1647 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1648 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1649 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1650 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1651 Asistent social
deb / asist social/ 

princ
S studii superioare de specialitate si dupa caz, examen de grad principal Vacant

1652 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1653 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1654 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1655 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1656 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1657 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1658 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1659 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1660 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1661 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1662 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1663 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1664 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1665 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1666 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1667 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1668 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1669 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1670 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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1671 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1672 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1673 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1674 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1675 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1676 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1677 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1678 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1679 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1680 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1681 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1682 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1683 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1684 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1685 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1686 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1687 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1688 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1689 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1690 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1691 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1692 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1693 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1694 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1695
Asistent medico-

social
principal PL

studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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1696 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1697 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1698 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1699 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1700 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1701 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1702 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1703 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1704 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1705 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

1706 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1707 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1708 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1709 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1710 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1711 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1712 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1713 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1714 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1715 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1716 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1717 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1718 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1719 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1720 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1721 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1722 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1723 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat



Unitatea administrativ-teritorială județul Galați - Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația 

postului 

1724 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1725 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1726 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1727 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1728 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1729 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1730 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1731 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1732 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1733 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1734 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1735 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1736 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1737 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1738 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1739 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1740 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1741 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1742 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1743 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1744 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1745 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1746 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1747 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1748 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1749 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1750 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat
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1751 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1752 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1753 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1754 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1755 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1756 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1757 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1758 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1759 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1760 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1761 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1762 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1763 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1764 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1765 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1766 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1767 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1768 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1769 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1770 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1771 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1772 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1773 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1774 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant
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1775 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1776 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1777 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1778 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1779 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1780 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1781 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1782 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1783 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1784 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1785 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1786 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1787 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1788 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1789 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1790 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1791 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1792 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1793 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1794 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1795 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1796 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1797 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1798 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant
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1799 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1800 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1801 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1802 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

1803 Sora medicala principala M studii medii sanitare/scoala sanitara in profil + examen grad princ Ocupat

1804 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1805 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1806 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1807 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1808 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1809 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1810 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1811 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1812 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1813 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1814 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1815 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1816 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1817 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1818 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

1819 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1820 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1821 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1822 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1823 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1824 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1825 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1826 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1827 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1828 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1829 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1830 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1831 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1832 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1833 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1834 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1835 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1836 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1837 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1838 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1839 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1840 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1841 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1842 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1843 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1844 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1845 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1846 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1847 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1848 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1849 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1850 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1851 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1852 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1853 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1854 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1855 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1856 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1857 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1858 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1859 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1860 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1861 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1862 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1863 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1864 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1865 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1866 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1867 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1868 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1869 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1870 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1871 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1872 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1873 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1874 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1875 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1876 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1877 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1878 Brancardier G studii generale Ocupat

1879 Brancardier G studii generale Ocupat

1880 Brancardier G studii generale Ocupat

1881 Brancardier G studii generale Ocupat

1882 Brancardier G studii generale Ocupat

1883 Brancardier G studii generale Ocupat

1884 Brancardier G studii generale Ocupat

1885 Brancardier G studii generale Ocupat

1886 Brancardier G studii generale Vacant

1887 Brancardier G studii generale Ocupat

1888 Brancardier G studii generale Ocupat

1889 Brancardier G studii generale Ocupat

1890 Brancardier G studii generale Ocupat

1891 Brancardier G studii generale Ocupat

1892 Brancardier G studii generale Ocupat

1893 Brancardier G studii generale Ocupat

1894 Brancardier G studii generale Ocupat

1895 Brancardier G studii generale Ocupat

1896 Brancardier G studii generale Vacant

1897 Brancardier G studii generale Vacant

1898 Brancardier G studii generale Vacant

1899 Brancardier G studii generale Vacant

1900 Brancardier G studii generale Vacant
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1901 Brancardier G studii generale Vacant

1902 Brancardier G studii generale Vacant

1903 Brancardier G studii generale Vacant

1904 Brancardier G studii generale Vacant

1905 Brancardier G studii generale Vacant

1906 Brancardier G studii generale Vacant

1907 Brancardier G studii generale Vacant

1908 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs Ambulantier / studii medii, 

certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1909 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs Ambulantier / studii medii, 

certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1910 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs Ambulantier / studii medii, 

certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1911 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs Ambulantier / studii medii, 

certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1912 Secretar M studii medii Ocupat

1913 Administrator I M studii medii Vacant

1914
Analist programator 

ajutor
II M studii medii Vacant

 --- Cabinet MEDICINA DENTARA 

DE URGENTA

1915 Medic S diploma de medic / diploma de licenta de medic stomatolog Ocupat

1916 Medic S diploma de medic / diploma de licenta de medic stomatolog Ocupat

1917 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1918 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1919 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1920 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1921 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

Sectia UROLOGIE

Numar paturi: 40

1922 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1923 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1924 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1925 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1926 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1927 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

1928 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1929 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat



Unitatea administrativ-teritorială județul Galați - Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Funcția de conducere Funcția de execuție Gradul profesional NS Specialitate studii

Situația 

postului 

1930 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1931 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1932 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1933 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1934 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1935 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1936 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1937 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1938 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1939 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1940 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1941 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

1942 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

1943 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1944 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1945 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1946 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1947 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1948 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1949 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1950 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1951 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1952 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1953 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1954 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1955 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1956 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1957 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1958 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1959 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1960 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1961 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1962 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1963 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1964 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1965 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1966 Ingrijitoare G studii generale Vacant

SPITALIZARE DE ZI (54 de paturi)

MEDICI / FARMACISTI  REZIDENTI

1967 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1968 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1969 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1970 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1971 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1972 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1973 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1974 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1975 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1976 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1977 Medic rezident anul VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1978 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1979 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1980 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1981 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1982 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1983 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1984 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1985 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1986 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1987 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1988 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1989 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1990 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1991 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1992 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1993 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1994 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1995 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1996 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1997 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1998 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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1999 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2000 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2001 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2002 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2003 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2004 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2005 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2006 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2007 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2008 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2009 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2010 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2011 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2012 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2013 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2014 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2015 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2016 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2017 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2018 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2019 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2020 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2021 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2022 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2023 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2024 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2025 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2026 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2027 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2028 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2029 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2030 Medic rezident anul VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2031 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2032 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2033 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2034 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2035 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2036 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2037 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2038 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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2039 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2040 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2041 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2042 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2043 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2044 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2045 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2046 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2047 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2048 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2049 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2050 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2051 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2052 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2053 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2054 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2055 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2056 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2057 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2058 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2059 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2060 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2061 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2062 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2063 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2064 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2065 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2066 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2067 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2068 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2069 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2070 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2071 Medic rezident anul VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2072 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2073 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2074 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2075 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2076 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2077 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2078 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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2079 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2080 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2081 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2082 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2083 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2084 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2085 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2086 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2087 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2088 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2089 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2090 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2091 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2092 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2093 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2094 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2095 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2096 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2097 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2098 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2099 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2100 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2101 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2102 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2103 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2104 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2105 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2106 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2107 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2108 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2109 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2110 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2111 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2112 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2113 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2114 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2115 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2116 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2117 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2118 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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2119 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2120 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2121 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2122 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2123 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2124 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2125 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2126 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2127 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2128 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2129 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2130 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2131 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2132 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2133 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2134 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2135 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2136 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2137 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2138 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2139 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2140 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2141 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2142 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2143 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2144 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2145 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2146 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2147 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2148 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2149 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2150 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2151 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2152 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2153 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2154 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2155 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2156 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2157 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2158 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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2159 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2160 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2161 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2162 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2163 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2164 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2165 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2166 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2167 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2168 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2169 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2170 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2171 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2172 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2173 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2174 Farmacist rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2175 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

2176 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

2177 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

2178 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

2179 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

2180 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

2181 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

2182 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

2183 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

STRUCTURI COMUNE

Serviciul ANATOMIE PATOLOGICA

2184 Sef serviciu Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

2185 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2186 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2187 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2188 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2189 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2190 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2191 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2192 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2193 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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2194 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2195 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2196 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2197 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2198 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2199 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2200 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2201 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2202 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2203 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2204 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2205 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2206 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2207 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2208 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2209 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2210 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 --- Compartiment CITOLOGIE

2211 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

 --- Compartiment 

HISTOPATOLOGIE

2212 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2213 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2214 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2215 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2216 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2217 Asistent medical principal M studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad principal Ocupat

2218 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2219 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 --- Compartiment PROSECTURA

2220 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2221 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2222 Asistent medical principal M studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad principal Ocupat

2223 Brancardier G studii generale Ocupat
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BLOC OPERATOR

2224 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2225 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2226 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2227 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2228 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2229 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2230 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2231 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2232 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2233 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2234 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2235 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2236 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2237 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2238 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2239 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2240 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2241 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2242 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2243 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2244 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2245 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2246 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2247 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2248 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2249 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2250 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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2251 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2252 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2253 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2254 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2255 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2256 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2257 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2258 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2259 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2260 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2261 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2262 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2263 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2264 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2265 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2266 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2267 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2268 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2269 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

2270 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2271 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2272 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2273 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2274 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2275 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2276 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal
Temp. 

vacant
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2277 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2278 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2279 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2280 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2281 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2282 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2283 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2284 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2285 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2286 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2287 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2288 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

2289 Brancardier G studii generale Ocupat

2290 Brancardier G studii generale Ocupat

2291 Brancardier G studii generale Vacant

2292 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2293 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2294 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2295 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2296 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2297 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2298 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2299 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2300 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2301 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

2302 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2303 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2304 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2305 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2306 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2307 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2308 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2309 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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2310 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2311 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2312 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2313 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2314 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2315 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2316 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2317 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2318 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2319 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2320 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2321 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2322 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2323 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2324 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2325 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2326 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2327 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2328 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2329 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2330 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2331 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2332 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2333 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2334 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2335 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2336 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2337 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2338 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2339 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2340 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2341 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2342 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2343 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2344 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2345 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2346 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2347 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2348 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2349 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2350 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2351 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2352 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2353 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2354 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2355 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2356 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2357 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2358 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2359 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2360 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2361 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2362 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2363 Ingrijitoare G studii generale Vacant

DIETETICA

2364 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2365 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2366 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2367 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

Compartiment ENDOSCOPIE

2368 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2369 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

FARMACIE

2370 Farmacist sef Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2371 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2372 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2373 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2374 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Ocupat

2375 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

2376 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2377 Farmacist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie Ocupat

2378 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2379 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2380 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

2381 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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2382 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2383 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2384 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2385 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2386 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2387 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2388 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2389 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2390 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2391 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2392 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2393 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2394 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2395 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2396 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2397 Laborant M studii medii sanitare / scoala sanitara in profil Ocupat

2398 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2399 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2400 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2401 Operator I M studii medii Vacant

2402 Operator I M studii medii Vacant

Compartiment INTERNARI - 

EXTERNARI

2403 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2404 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2405 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2406 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat
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2407 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

2408 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2409 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2410 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2411 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2412 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

2413 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2414 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

2415 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2416 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2417 Registrator medical debutant M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2418 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2419 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2420 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2421 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2422 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2423 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2424 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2425 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2426 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

Serviciul clinic de MEDICINA 

LEGALA

2427 Sef serviciu ML Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

2428 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

2429 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2430 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat
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2431 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2432 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2432 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2433 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2434 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2435 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2436 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2437 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2438 Biochimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2439 Psiholog practicant S studii superioare de specialitate Vacant

2440 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2441 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1999 si 

examen de grad principal
Ocupat

2442 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2443 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2444 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2445 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2446 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2447 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2448 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2449 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2450 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2451 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

2452 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2453 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2454 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2455 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2456 Autopsier
deb / autopsier / 

princ
M studii medii, si dupa caz, examen de grad principal Vacant
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2457 Autopsier
deb / autopsier / 

princ
M studii medii, si dupa caz, examen de grad principal Vacant

2458 Autopsier
deb / autopsier / 

princ
M studii medii, si dupa caz, examen de grad principal Vacant

2459 Autopsier
deb / autopsier / 

princ
M studii medii, si dupa caz, examen de grad principal Vacant

2460 Autopsier
deb / autopsier / 

princ
M studii medii, si dupa caz, examen de grad principal Vacant

2461 Brancardier G studii generale Ocupat

2462 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2463 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2464 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2465 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Serviciul de prevenire a infectiilor 

asociate asistentei medicale

2466 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

2467 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2468 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2469 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

2470 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2471 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2472 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2473 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 2000 Ocupat

2474 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2475 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2476 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2477 Agent DDD G studii generale Ocupat

2478 Agent DDD G studii generale Vacant

2479 Agent DDD G studii generale Ocupat

2480 Agent DDD G studii generale Ocupat

2481 Agent DDD G studii generale Ocupat

2482 Agent DDD G studii generale Ocupat

STERILIZARE

2483 Asistent sef Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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2484 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2485 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2486 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

2487 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2488 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2489 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2490 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2491 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2492 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2493 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2494 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2495 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2496 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2497 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2498 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2499 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

2500 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2501 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2502 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2503 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2504 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2505 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2506 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2507 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2508 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2509 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2510 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2511 Ingrijitoare G studii generale Vacant

LABORATOARE

Laborator clinic ANALIZE MEDICALE

2512 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

2513 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2514 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2515 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2516 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat
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2517 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2518 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2519 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp. 

vacant

2520 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2521 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2522 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2523 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2524 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2525 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2526 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2527 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2528 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2529 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2530 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2531 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2532 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2533 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2534 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2535 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Ocupat

2536 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2537 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2538 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2539 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2540 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2541 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2542 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2543 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2544 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

2545 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2546 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2547 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2548 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2549 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2550 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2551 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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2552 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2553 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2554 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2555 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2556 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2557 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2558 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2559 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2560 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2561 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2562 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2563 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2564 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2565 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2566 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2567 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2568 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2569 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2570 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2571 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2572 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2573 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2574 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2575 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2576 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2577 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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2578 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2579 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2580 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2581 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2582 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2583 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 199 Ocupat

2584 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2585 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2586 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2587 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2588 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2589 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2590 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2591 Oficiant medical principal M studii medii sanitare/ scoala sanitara in profil si examen grad principal Ocupat

2592 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2593 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2594 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

2595 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2596 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2597 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2598 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2599 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2600 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2601 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2602 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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2603 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2604 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2605 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2606 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2607 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2608 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2609 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2610 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2611 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2612 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2613 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2614 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2615 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2616 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2617 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2618 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2619 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2620 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2621 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2622 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2623 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2624 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2625 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2626 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2627 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2628 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2629 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator EXPLORARI 

FUNCTIONALE

2630 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2631 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2632 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2633 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2634 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2635 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2636 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant
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2637 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2638 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2639 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2640 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2641 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2642 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2643 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2644 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2645 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2646 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2647 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2648 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2649 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2650 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2651 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2652 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2653 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2654 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2655 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2656 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator de endoscopie bronsica

2657 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2658 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2659 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

Laborator MEDICINA NUCLEARA

2660 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2661 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2662 Fizician medical

deb / fizician med. 

/ expert in fizica 

medicala

S
 diploma de licenta in fizica sau echivalent /permis exercitare nivel 2 CNCAN/ diploma licenta 

fizica, grad univ/echiv. superior (masterat/ doctorat), curs radioprot postuniv, permis exercitare 

3 CNCAN

Vacant

2663 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2664 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2665 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2666 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2667 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant
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2668 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2669 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2670 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2671 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2672 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2673 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2674 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2675 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator RADIOLOGIE 

IMAGISTICA MEDICALA

2676 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2677 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2678 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2679 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2680 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2681 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2682 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2683 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2684 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

2685 Fizician principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2686 Fizician deb/fiz/spec/princ S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

2687 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2688 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2689 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2690 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2691 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2692 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2693 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2694 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2695 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2696 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2697 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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2698 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2699 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2700 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2701 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2702 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2703 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2704 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2705 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2706 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2707 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2708 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2709 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2710 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2711 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2712 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2713 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2714 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2715 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2716 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2717 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2718 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2719 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2720 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2721 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2722 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2723 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2724 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2725 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2726 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2727 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2728 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2729 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2730 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2731 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2732 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2733 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2734 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2735 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2736 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2737 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2738 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2739 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2740 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2741 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2742 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2743 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2744 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2745 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2746 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2747 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2748 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 --- COMPUTER TOMOGRAF

2749 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2750 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2751 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2752 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2753 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2754 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2755 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2756 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2757 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2758 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2759 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- R.M.N.

2760 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2761 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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2762 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

Laborator RADIOTERAPIE

2763 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2764 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2765 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant 

2766 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2767 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2768 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2769 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2770
Expert in fizica 

medicala
S

diploma licenta fizica, grad univ/echiv. superior (masterat/ doctorat), curs radioprot postuniv, 

permis exercitare 3 CNCAN
Ocupat

2771 Fizician specialist S studii superioare de specialitate Ocupat

2772 Fizician medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2773 Fizician medical debutant S studii superioare de specialitate Ocupat

2774 Fizician medical debutant S studii superioare de specialitate Ocupat

2775 Fizician medical

deb / fizician med. 

/ expert in fizica 

medicala

S
 diploma de licenta in fizica sau echivalent /permis exercitare nivel 2 CNCAN/ diploma licenta 

fizica, grad univ/echiv. superior (masterat/ doctorat), curs radioprot postuniv, permis exercitare 

3 CNCAN

Vacant

2776 Fizician medical

deb / fizician med. 

/ expert in fizica 

medicala

D
 diploma de licenta in fizica sau echivalent /permis exercitare nivel 2 CNCAN/ diploma licenta 

fizica, grad univ/echiv. superior (masterat/ doctorat), curs radioprot postuniv, permis exercitare 

3 CNCAN

Vacant

2777 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2778 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2779 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2780 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2781 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2782 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2783 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2784 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2785 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2786 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2787 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2788 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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2789 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2790 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2791 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

2792 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2793 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2794 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

2795 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2796 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2797 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2798 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2799 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2800 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2801 Brancardier G studii generale Ocupat

Cabinete 

 - Cabinet DIABET ZAHARAT, 

NUTRITIE SI BOLI METABOLICE

2802 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2803 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2804 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2805 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2806 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2807
Asistent medico-

social
principal PL

studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2808 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2809 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2810 Registrator medical debutant M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2811 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2812 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2813 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2814 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2815 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet  MEDICINA MUNCII
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2816 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2817 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet MEDICINA SPORTIVA

2818 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2819 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2820 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2821 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2822 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2823 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2824 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet ONCOLOGIE MEDICALA

2825 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2826 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2827 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2828 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

2829 Registrator medical deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2830 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2831
Referent de 

specialitate
gradul II S studii superioare Ocupat

2832 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2833 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2834 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2835 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet PLANIFICARE FAMILIALA

2836 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2837 Psiholog specialist S studii superioare de specialitate Ocupat

2838 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

AMBULATORIU INTEGRAT 

SPITALULUI - Str. Brailei 177 

(Cabinete)
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 - Cabinet ALERGOLOGIE SI 

IMUNOLOGIE clinica

2839 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2840 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2841 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2842 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet AUDIOMETRIE

2843 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2844 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet CARDIOLOGIE

2845 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet CHIRURGIE GENERALA

2846 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2847 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet CHIRURGIE MAXILO-

FACIALA

2848 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet CHIRURGIE PLASTICA, 

MICROCHIRURGIE 

RECONSTRUCTIVA

2849 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet CHIRURGIE TORACICA

2850 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

 - Cabinet CHIRURGIE VASCULARA

2851 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet 

DERMATOVENEROLOGIE

2852 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2853 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2854 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2855 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat
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 - Cabinet ENDOCRINOLOGIE

2856 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

 - Cabinet GASTROENTEROLOGIE

2857 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet GERIATRIE SI 

GERONTOLOGIE

2858 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

 - Cabinet HEMATOLOGIE

2859 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet MEDICINA INTERNA

2860 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2861 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2862 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2863 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet NEFROLOGIE

2864 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet NEUROCHIRURGIE

2865 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet NEUROLOGIE

2866 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet obstetrica-ginecologie

2867 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet OFTALMOLOGIE

2868 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2869 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet O.R.L.

2870 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2871 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet ORTOPEDIE SI 

TRAUMATOLOGIE
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2872 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2873 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2874 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2875 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet PSIHIATRIE

2876 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2877 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2878 Psiholog principal S studii superioare de specialitate si examen de psiholog principal Ocupat

2879 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2880 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet RADIOTERAPIE

2881 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

 - Laborator RECUPERARE 

MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE (baza de tratament)

2882 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

2883 Profesor CFM principal SSD studii superioare de scurta durata de specialitate si examen principal Vacant

 - Cabinet UROLOGIE

2884 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet PNEUMOLOGIE

2885 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2886 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Cabinet BOLI INFECTIOASE

2887 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2888 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - FISIER

2889 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2890 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

2891 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat
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2892 Registrator medical principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2893 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2894 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

 - STERILIZARE

2895 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 - Personal AUXILIAR SANITAR

2896 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2897 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2898 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2899 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2900 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2901 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2902 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2903 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2904 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2905 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2906 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2907 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2908 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2909 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2910 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2911 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2912 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2913 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2914 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2915 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2916 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2917 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2918 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2919 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2920 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2921 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2922 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2923 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2924 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2925 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2926 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2927 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2928 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2929 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2930 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2931 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2932 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2933 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2934 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2935 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2936 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2937 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2938 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2939 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2940 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2941 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2942 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2943 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2944 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2945 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2946 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2947 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2948 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2949 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2950 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2951 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2952 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2953 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2954 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2955 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2956 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2957 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2958 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2959 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2960 Ingrijitoare G studii generale Vacant

AMBULATORIU INTEGRAT 

SPITALULUI - Str. Basarabiei 26

 - Laborator RECUPERARE 

MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE (baza tratament)

2961 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant
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2962 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2963 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2964 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Ocupat

2965 Profesor CFM principal SSD studii superioare de scurta durata de specialitate si examen principal Vacant

2966 Kinetoterapeut principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Ocupat

2967 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

2968 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2969 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2970 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2971 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2972 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2973 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2974 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2975 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2976 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2977 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2978 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2979 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2980 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

2981 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

2982 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

2983 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1998 Ocupat

2984 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1999 Ocupat

2985 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

2986 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2987 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2988 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2989 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2990 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2991 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2992 Baies G studii generale Ocupat

2993 Baies G studii generale Vacant

APARAT FUNCTIONAL

Serviciul MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE

2994 Sef serviciu
Inspector de 

specialitate
gradul I S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2995 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2996 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2997 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2998 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2999 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

3000
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

3001 Referent I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

3002 Referent I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

3003 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

Compartiment AUDIT PUBLIC 

INTERN

3004 Auditor gradul I S studii superioare Ocupat

3005 Auditor gradul I S studii superioare Vacant

Compartiment RELATII CU 

PUBLICUL

3006
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

3007
Referent de 

specialitate
gradul II S studii superioare Ocupat

Compartiment PREVENIRE SI 

PROTECTIE

3008 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

3009
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

3010 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

Compartiment JURIDIC

3011 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

3012 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

Compartiment CONSTITUIRE, 

URMARIRE SI RECUPERARE 

CHELTUIELI DE SPITALIZARE

3013 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat
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3014 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3015 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

Compartiment DUHOVNICESC

3016 Preot gradul I S studii superioare de specialitate Ocupat

Serviciul FINANCIAR

3017 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

3018 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3019 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3020 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3021 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

3022 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

Serviciul SALARII

3023 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

3024 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3025 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3026
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

3027
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

3028
Referent de 

specialitate
gradul II S studii superioare Ocupat

Serviciul CONTABILITATE

3029 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului
Temp. 

vacant

3030 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3031 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

3032 Economist specialist IA S studii superioare
Temp. 

vacant

3033 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

 --- Compartiment INFORMATICA SI 

CONTABILITATE DE GESTIUNE

3034 Contabil IA M studii medii Ocupat

3035 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3036 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3037
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

3038 Casier M studii medii Ocupat

3039 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat
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Serviciul EVALUARE SANITARA, 

INFORMATICA SI STATISTICA 

MEDICALA

3040 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

3041 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3042 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3043 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3044 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

3045 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3046 Operator I M studii medii Vacant

3047 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

3048
Inspector de 

specialitate
gradul I S studii superioare Vacant

3049 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

 --- Compartiment INFORMATICA 

MEDICALA

3050 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

3051 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3052 Inginer de sistem II S studii superioare Ocupat

3053
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

3054 Operator I M studii medii Ocupat

3055 Analist programator IA/I/II/debutant S studii superioare Vacant

Serviciul de MANAGEMENT AL 

CALITATII SERVICIILOR MEDICALE

3056 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Vacant

3057 Medic primar/ specialist S diploma de medic si examen de medic primar / specialist Vacant

3058 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3059 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

3060 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

3061 Consilier juridic gradul I S studii superioare de specialitate Ocupat

Serviciul TEHNIC - ADMINISTRATIV

3062 Sef serviciu Economist gradul II S studii superioare in specialitatea serviciului Vacant

 --- Birou ACHIZITII PUBLICE

3063 Sef birou Inginer specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Vacant
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3064 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

3065 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

3066 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

3067
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

3068
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

3069 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

3070 Economist gradul I S studii superioare Vacant

3071 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

 --- Birou CONTRACTARI, 

APROVIZIONARE

3072 Sef birou Economist gradul I S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

3073 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3074 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3075 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

3076 Magaziner M studii medii Ocupat

3077 Magaziner M studii medii Ocupat

3078
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

 ----- PERSONAL DESERVIRE in 

subordinea Biroului CONTRACTARI, 

APROVIZIONARE

3079 Manipulant bunuri G studii generale Vacant

3080 Manipulant bunuri G studii generale Vacant

3081 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

3082 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

3083 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

 --- Birou ADMINISTRATIV

3084 Sef birou Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

3085
Referent de 

specialitate
gradul II S studii superioare Ocupat

3086
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

3087 Arhivar M studii medii Ocupat

3088 Curier G studii generale Ocupat

3089
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

 ------ Formatie LIFTIERI

3090 Sef formatie Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant
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3091 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3092 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3093 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3094 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3095 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3096 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3097 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3098 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3099 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3100 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 3 Ocupat

3101 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3102 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3103 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3104 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3105 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

3106 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3107 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3108 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3109 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

3110 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

3111 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

3112 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

3113 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

3114 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

3115 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

3116 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

3117 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

3118 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

3119 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

 -------- SPALATORIE

3120 Spalatoreasa cu gestiune Spalatoreasa G studii generale Vacant

3121 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

3122 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

3123 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

3124 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

3125 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

3126 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

3127 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

3128 Spalatoreasa G studii generale Vacant
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3129 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

3130 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

3131 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

3132 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

3133 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3134 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3135 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3136 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3137 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3138 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3139 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3140 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3141 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3142 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3143 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3144 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3145 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3146 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3147 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3148 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3149 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3150 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3151 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3152 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3153 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3154 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3155 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3156 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3157 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3158 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3159 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3160 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3161 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3162 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3163 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3164 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3165 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3166 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3167 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3168 Spalatoreasa G studii generale Vacant
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3169 Spalatoreasa G studii generale Vacant

3170 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3171 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3172 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3173 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3174 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3175 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3176 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3177 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3178 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3179 Ingrijitoare G studii generale Vacant

3180 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3181 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3182 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- Bloc ALIMENTAR

3183 Sef echipa Muncitor calificat II bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Vacant

3184 Muncitor calificat I bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3185 Muncitor calificat III bloc alim M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3186 Muncitor calificat I bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3187 Muncitor calificat I bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3188 Muncitor calificat II bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3189 Muncitor calificat II bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Vacant

3190 Muncitor calificat IV bloc alim M;G categorie de calificare 1 Ocupat

3191 Muncitor calificat IV bloc alim M;G categorie de calificare 1 Ocupat

3192 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3193 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3194 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3195 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3196 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3197 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3198 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant
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3199 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3200 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3201 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3202 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3203 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3204 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3205 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3206 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3207 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

3208 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3209 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3210 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3211 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3212 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3213 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3214 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3215 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3216 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3217 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3218 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant
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3219 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3220 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3221 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3222 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3223 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3224 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3225 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3226 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Ocupat

3227 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3228 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3229 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3230 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3231 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3232 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3233 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3234 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3235 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3236 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3237 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3238 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant
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3239 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3240 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

3241 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

 ----- PERSONAL DESERVIRE in 

subordinea Biroului ADMINISTRATIV

3242 Muncitor calificat II/III/IV M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

3243 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3244 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3245 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3246 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3247 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3248 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3249 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3250 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3251 Muncitor necalificat M;G Ocupat

3252 Muncitor necalificat M;G Ocupat

3253 Muncitor calificat II/III/IV M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

3254 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

3255 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

3256 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/3/4/1/2 Vacant

3257 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/3/4/1/2 Vacant

3258 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3259 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3260 Muncitor calificat II/III/IV M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

3261 Muncitor calificat II/III/IV M;G categorie de calificare 3 / 4/1/2 Vacant

3262 Sofer II M;G
permis cond. Sofer profesionist/diploma invatamant mediu ori profesional de specialitate si 

autovehicul capacit. pana 2t/autoveh. de transport persoane pana 8 locuri
Ocupat

3263 Sofer II M;G
permis cond. Sofer profesionist/diploma invatamant mediu ori profesional de specialitate si 

autovehicul capacit. pana 2t/autoveh. de transport persoane pana 8 locuri
Ocupat

3264 Sofer II M;G
permis cond. Sofer profesionist/diploma invatamant mediu ori profesional de specialitate si 

autovehicul capacit. pana 2t/autoveh. de transport persoane pana 8 locuri
Vacant
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 ---- Personal auxiliar SPATII VERZI

3265 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3266 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/ 3 / 4/2/1 Vacant

3267 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/ 3 / 4/2/1 Vacant

3268 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/ 3 / 4/2/1 Vacant

3269 Muncitor necalificat M;G Vacant

3270 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3271 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3272 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3273 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

 ---- Personal auxiliar SPATII 

NESANITARE

3274 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3275 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3276 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3277 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3278 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3279 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3280 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3281 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3282 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3283 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3284 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3285 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3286 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3287 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3288 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3289 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3290 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3291 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3292 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3293 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3294 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3295 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3296 Ingrijitor TA G studii generale Ocupat

3297 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3298 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3299 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant
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3300 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3301 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3302 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3303 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3304 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3305 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3306 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3307 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3308 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3309 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3310 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3311 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3312 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3313 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3314 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3315 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3316 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3317 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3318 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3319 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3320 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3321 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3322 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3323 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3324 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3325 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3326 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3327 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3328 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3329 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3330 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3331 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3332 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3333 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3334 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3335 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3336 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3337 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3338 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3339 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant
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3340 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3341 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3342 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3343 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3344 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3345 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3346 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3347 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3348 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3349 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3350 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3351 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3352 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3353 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3354 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3355 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3356 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3357 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3358 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3359 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3360 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3361 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3362 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3363 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3364 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3365 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3366 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3367 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3368 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3369 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3370 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3371 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3372 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3373 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3374 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3375 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3376 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3377 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3378 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3379 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant
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3380 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3381 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3382 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3383 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3384 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3385 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3386 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3387 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3388 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3389 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3390 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3391 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3392 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3393 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3394 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3395 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3396 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3397 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3398 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3399 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3400 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3401 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3402 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3403 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3404 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3405 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

 --- Birou TEHNIC

3406 Sef birou Inginer specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

3407 Subinginer I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

3408 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

3409 Tehnician IA M studii medii Ocupat

 --- Atelier TEHNIC

 ------ Formatie ELECTRICIENI

3410 Sef formatie Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3411 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3412 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3413 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3414 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3415 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3416 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat
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3417 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3418 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3419 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3420 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3421 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3422 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3423 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3424 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

 ------ Formatia LACATUSI

3425 Sef formatie Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3426 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3427 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3428 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3429 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3430 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3431 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3432 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3433 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3434 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3435 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3436 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3437 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

 ------ Formatia INCALZIRE-

CENTRALA TERMICA

 -------- Echipa ABUR-INCALZIRE

3438 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3439 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3440 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3441 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3442 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3443 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

 -------- Echipa FOCHISTI

3444 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3445 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3446 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3447 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3448 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 / 4 Vacant

3449 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3450 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

3451 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant
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3452 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

 ------ Formatie APARATURA 

MEDICALA

3453 Inginer specialist IA S studii superioare tehnice Ocupat

3454
Tehnician utilaje 

medicale
principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3455
Tehnician utilaje 

medicale
principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3456
Tehnician utilaje 

medicale
principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3457
Tehnician utilaje 

medicale

principal/tehnician 

utilaje 

medicale/deb.

M studii medii de specialitate si examen de grad principal Vacant

3458 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3459 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3460 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3461 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3462 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3463 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3464 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

 -------- Echipa INSTALATORI

3465 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3466 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3467 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3468 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3469 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3470 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3471 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3472 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3473 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3474 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 Ocupat

 -------- Echipa TAMPLARI

3475 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3476 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3477 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3478 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3479 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3480 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

 -------- Echipa ZUGRAVI

3481 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant
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3482 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3483 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3484 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3485 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

Sectia CRONICI IVESTI

Numar paturi: 25

3486 Sef sectie S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

3487 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

3488 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

3489 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

3490 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

3491 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

3492 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

3493 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

3494 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 Ocupat

3495 Registrator medical M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

3496 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3497 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3498 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3499 Infirmier debutant G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3500 Infirmier debutant G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

3501 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3502 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3503 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 --- FARMACIE

3504 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 1997 si 

examen de grad principal
Ocupat

 --- STERILIZARE

3505 Asistent medical deb / asist / princ S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, dupa 

caz, examen de grad principal
Vacant

 ---- SPALATORIE

3506 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

 --- Bloc ALIMENTAR

3507 Muncitor calificat III bloc alim M;G categorie de calificare 2 Ocupat
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3508 Ingrijitoare bloc alim G studii generale Vacant

 --- TEHNIC

3509 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat
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HOTĂRÂREA NR. 76 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea Ghidului de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile din 
bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii 
nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 811/13.01.2020      

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2, 3, 4 şi 5; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea bugetului local al judeţului Galaţi 

şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2020-
2022; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit 
de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă Ghidul de finanţare şi formularele necesare în vederea acordării de finanţări nerambursabile 
din bugetul Judeţului Galaţi pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii 
nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 
general, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în Anexele la prezenta hotărâre. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
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ANEXĂ 
 
 

GHIDUL SOLICITANTULUI 

în vederea acordării de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul Judeţului Galaţi pentru 
activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale) conform prevederilor Legii nr. 

350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare 

 

CUPRINS 

Denumire capitol/subcapitol 

CAPITOLUL I – INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Temeiul legal 

1.2. Termeni 

1.3. Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă. 

CAPITOLUL II – DETALII DESPRE PROIECT  

2.1. Elementele proiectului 

2.2. Domeniul de aplicare 

2.3. Valoarea totală a finanţării  nerambursabile  

2.4. Modalitatea de acordare a finanţării  nerambursabile 

CAPITOLUL III – CRITERII DE ELIGIBILITATE 

3.1.  Eligibilitatea solicitanţilor 

3.2. Eligibilitatea proiectelor (proiecte pentru care poate fi înaintată o cerere de finanţare 
nerambursabilă) 

3.3.  Eligibilitatea cheltuielilor 

CAPITOLUL IV – REGULI PRIVIND MODUL DE SOLICITARE A FINANŢĂRII 
NERAMBURSABILE 

4.1. Procedura de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă 

4.1.1 Documentele de calificare pentru persoane juridice fără scop patrimonial 

4.1.2. Documentele de calificare pentru persoane fizice  

4.2.Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă 

4.3. Clarificări  

CAPITOLUL V – MODALITATEA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 

5.1.  Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare nerambursabilă 

5.2.  Procedura de evaluare   

5.3.  Rezultatele evaluării  

5.4. Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor 

5.5. Contestaţii 

CAPITOLUL VI – ANULAREA  APLICĂRII  PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA 
CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 

CAPITOLUL VII – COMUNICAREA 

CAPITOLUL VIII – OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI FINANŢĂRII NERAMBURSABILE 

CAPITOLUL IX – ANEXE 

Anexa nr. 1 – Formular tip – Cerere de finanţare nerambursabilă 

Anexa nr. 2 şi nr. 2.1 - Formulare Buget pentru proiecte sociale 

Anexa nr. 3 – Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005 

Anexa nr. 4 –  Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 

Anexa nr. 5 –  Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate – pentru membrii comisiei de 
evaluare şi selecţionare din cadrul autorităţii finanţatoare 

Anexa nr. 6 – Contract de finanţare nerambursabilă 

Anexa nr. 7a – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane juridice fără scop 
patrimonial 
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Anexa nr. 7b – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane fizice 

Anexa nr. 8 – Grila de evaluare pentru proiecte sociale 

Anexa nr. 9 – Formular Raport intermediar/final de activitate 

Anexa nr. 10 – Formular Raport financiar (intermediar/final) – proiecte sociale 

Anexa nr.11 – Declaraţie de imparţialitate pentru Beneficiarul finanţării nerambursabilă  – 
se va completa de Beneficiar doar la încheierea contractului de finanţare nerambursabilă 

Anexa nr. 12 – Cerere de rambursare 

Anexa nr. 13a – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de finanţare nerambursabilă 
din fonduri publice (pentru persoane juridice fără scop patrimonial) 

Anexa nr. 13b – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de finanţare nerambursabilă 
din fonduri publice (pentru persoane fizice) 
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Art. 1  

Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi finanţează în anul 2020 din fonduri proprii, pe baza 
unui contract de finanţare nerambursabilă, proiecte de interes judeţean promovate de persoane 
fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii - sau cultele 
religioase recunoscute conform legii,  în conformitate cu: 

(1) Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul 
Judeţului Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru 
proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor 
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobat de  Consiliul Judeţean Galaţi în acest scop prin Hotărârea nr. 
_________________; 

(2) Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi 
nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

(3) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

(4) Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

(5) Legea nr. 219/2015 privind economia socială cu modificările şi completările 
ulterioare; 

(6) Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
(7) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016  privind achiziţiile publice; 

(8) Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

(9) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

(10) Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

(11) Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

Art. 2  
a) În înţelesul prezentului Ghid, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea 

semnificaţie: 
b) activitate generatoare de profit: obiectivul propus printr-un proiect care duce la 

obţinerea unui profit economic în mod direct pentru o persoană fizică sau juridică; 
c) activitate nonprofit: activitatea de interes general sau în interesul unor colectivităţi, 

care nu urmăreşte realizarea unui profit; 
d) Autoritate Finanţatoare: Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi; 
e) Beneficiar: solicitantul căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă în 

urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte; 
f) cerere de finanţare nerambursabilă - documentul completat şi depus de către 

solicitant la Autoritatea Finanţatoare, în cadrul Programului pentru acordarea de finanţări 

1.1. Temeiul  legal 

 

1.2. Termeni 

 

CAPITOLUL I – INFORMAŢII GENERALE 
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nerambursabile în anul 2020 din bugetul Judeţului Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, pentru 
activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile. 
Formularul Cererii de finanţare nerambursabilă este prevăzut în Anexa nr. 1; 

g) cerere de rambursare: formularul pe care Beneficiarul finanţării nerambursabile îl 
prezintă Autorităţii Finanţatoare, în vederea virării în contul său a contravalorii cheltuielilor eligibile 
efectuate, în limitele prevăzute de prezentul Ghid de finanţare nerambursabilă. Formularul cererii 
de rambursare este prevăzut în Anexa nr. 12; 

h) cheltuieli eligibile: cheltuieli care sunt luate în considerare pentru finanţarea 
nerambursabilă, conform prezentului Ghid; 

i) cheltuieli neeligibile: cheltuielile care sunt necesare implementării Proiectului, altele 
decât cele eligibile, şi care sunt în sarcina exclusivă a Beneficiarului; 

j) colaboratori: persoane fizice sau juridice cu/fără scop patrimonial, inclusiv 
instituţii/autorităţi publice, care participă alături de solicitant şi/sau partenerul solicitantului în 
scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului. Colaborarea poate fi exclusiv gratuită; 

k) comisia de evaluare şi selecţionare: este comisia constituită în scopul analizării şi 
evaluării proiectelor depuse. Comisia de evaluare este constituită în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

l) contract de finanţare nerambursabilă: contract încheiat, în condiţiile 
legii, între Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi, în calitate de Autoritate Finanţatoare şi 
Beneficiar; 

m) finanţare nerambursabilă: alocaţie financiară directă din fonduri publice, în vederea 
desfăşurării de către persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi 
nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public la nivelul 
judeţului Galaţi; 

n) fonduri publice: sume alocate din bugetul propriu al Judeţului Galaţi - Consiliul 
Judeţean Galaţi; 

o) parteneri: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori fundaţii 
constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun o propunere 
de proiect. Partenerii solicitanţilor trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi 
solicitanţii. Solicitantul finanţării poate fi doar unul dintre parteneri; 

p) perioada de implementare a proiectului: intervalul cuprins între data semnării 
contractului de finanţare şi cel târziu 5 decembrie 2020; 

q) proiectul: este un ansamblu coerent de acţiuni tehnice şi financiare, coordonate şi 
combinate în mod logic, raţional, organizat şi eficient, conform unei succesiuni de activităţi 
prevăzută a fi desfăşurate într-un interval de timp şi într-un loc prestabilit, pentru atingerea unor 
obiective determinate, obţinerea unor rezultate identificabile şi măsurabile, cât mai aproape posibil 
de aşteptările şi intenţiile iniţiale; 

r) proiect social: un set de activităţi orientate spre un obiectiv/grup de obiective, în care 
resursele umane, materiale si financiare sunt coerent organizate pentru a produce bunuri/servicii 
sau schimbări ca răspuns la anumite nevoi în scopul incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii şi 
pentru care valoarea creată este crescută în mod principal pentru societate ca întreg, mai mult 
decât pentru indivizi particulari; 

s) solicitant: orice persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii 
constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii, care depun o propunere 
de proiect; 

t) valoarea totală eligibilă a Proiectului – totalul cheltuielilor eligibile care sunt luate în 
considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform prezentului Ghid şi care constituie bază de 
calcul pentru cuantumul contribuţiei Autorităţii Finanţatoare şi a Beneficiarului; 

u) valoarea totală neeligibilă a Proiectului – totalul celorlalte cheltuieli, altele decât cele 
eligibile, care sunt necesare implementării Proiectului şi care sunt în sarcina exclusivă a 
Beneficiarului; 

v) valoarea totală a Proiectului – reprezintă valoarea totală eligibilă a Proiectului plus 
valoarea totală neeligibilă a Proiectului; 
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w) zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare;  

x) an - 365 de zile. La calculul unui termen exprimat în zile, luni sau ani de la un anumit 
eveniment ori act sau acţiune, data la care se produce respectivul eveniment, act ori acţiune nu se 
ia în considerare. Termenul exprimat în zile începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a 
termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului. Termenul exprimat în 
luni sau ani începe să curgă la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la 
expirarea ultimei ore a zilei care reprezintă ziua din ultima lună sau an corespunzătoare zilei în 
care a început să curgă termenul; dacă, în cazul termenului exprimat în luni sau ani, în luna în 
care se încheie termenul nu există o zi corespunzătoare zilei în care a început să curgă termenul, 
termenul se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a lunii respective. Dacă ultima zi a unui 
termen exprimat în zile, luni sau ani este o zi de sărbătoare legală, duminică sau sâmbătă, 
termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare. La calculul unui termen 
exprimat în zile lucrătoare se aplică în mod corespunzător dispoziţiile de mai sus, cu deosebirea 
că zilele nelucrătoare din cadrul termenului nu se iau în considerare. 

 

 

Art. 3  

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt: 
a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau 

juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, beneficiar; 
b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi 

a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare 
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor 
referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

d) tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi 
a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană 
fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul 
respectiv; 

e) excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes 
general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare 
nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; 

f) neretroactivitatea, excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei 
activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de 
finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, 
în limita plafonului de cofinanţare solicitat; 

g) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie 
în numerar, din partea Beneficiarului, de minim 10% din valoarea totală eligibilă a Proiectului. 

 

 Art. 4  

(1) Finanţările nerambursabile acordate se vor utiliza numai pentru proiecte de interes 
public judeţean, iniţiate şi organizate de către solicitanţi, în completarea veniturilor proprii şi a 
celor din surse atrase (donaţii, sponsorizări, alte surse atrase). 

(2) În cererea de finanţare nerambursabilă este obligatorie precizarea surselor atrase, 
provenienţa şi valoarea (suma). 

 
 

 

 

 

 

1.3. Principii de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă 

1.3.  

 

CAPITOLUL II  – DETALII DESPRE PROIECT 

2.1. Elementele proiectului 

1.4.  
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Art. 5   
(1) Cererea de finanţare nerambursabilă, conform Anexei nr. 1, care cuprinde 

următoarele informaţii: 
a) Titlul proiectului: trebuie să fie clar, concis, să exprime clar obiectivul proiectului; 
b) Justificarea proiectului: prezentarea problemei care urmează a fi soluţionată prin 

intermediul Proiectului, schimbările care se vor produce prin implementarea Proiectului, rezultate 
concrete, aşteptate şi evaluarea rezultatelor; 

c) Scopul proiectului: ce intenţionează să realizeze proiectul; 
d) Obiectivele proiectului, activităţile şi durata acestora, grupul ţintă: 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
general 

Obiective 
specifice 

Activităţile 
proiectului 

Durata 
activităţilor 

Grupul ţintă 

      

      

      

      

 

Atenţie! Perioada de implementare a Proiectului reprezintă intervalul cuprins între data semnării 
contractului de finanţare şi cel târziu 5 decembrie 2020. 

e) Surse de finanţare preconizate: pot fi surse proprii (se vor constitui din resursele 
Solicitantului) şi surse atrase (donaţii, sponsorizări). Sursele atrase nu pot fi finanţări de la alte 
autorităţi publice. În cererea de finanţare nerambursabilă se vor detalia sursele atrase, 
provenienţa şi valoarea (suma) după cum urmează: 

 
Nr. crt. Sursa de finanţare Valoare (lei) 

1 Sursa de finanţare proprie, din care:  

 - Pentru cheltuieli eligibile  

 - Pentru cheltuieli neeligibile  

2 Sursa de finanţare atrasă, din care:  

2.1 - Pentru cheltuieli eligibile  

2.1.1 - donaţii (denumire donator/i)  

 …….  

2.1.2 - sponsorizări (denumire sponsor/i)  

 …….  

2.2 Pentru cheltuieli neeligibile  

2.2.1 - donaţii (denumire donator/i)  

 …….  

2.2.2 - sponsorizări (denumire sponsor/i)  

 …….  

 
f) Parteneri ai Solicitantului: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori 

fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii şi definiţiei din 
prezentul Ghid (Capitolul I, 1.2, art. 2 lit. o), care depun o propunere de proiect. 

 

 

Atenţie! Partenerii solicitanţilor trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi 

solicitanţii. 
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g) colaboratori: persoane fizice sau juridice cu/fără scop patrimonial, inclusiv 
instituţii/autorităţi publice, care participă alături de solicitant şi/sau partenerul solicitantului în 
scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului. Colaborarea poate fi exclusiv gratuită; 

h) Indicatori ai performanţei: sunt unităţi de măsură a performanţelor efective; identifică 
resursele folosite, rezultatele obţinute şi cheltuielile efectuate; 

h.1.indicatori ai resurselor folosite - cuantifică resursele (financiare, umane, materiale) 
folosite; 
h.2. indicatori externi ai rezultatelor - cuantifică calitatea rezultatelor şi impactul acestora; 
h.3. indici de satisfacţie ai cetăţenilor şi beneficiarilor - raportează cheltuielile la rezultate. 

i) Rezultatele aşteptate ale proiectului: beneficiile estimate a fi obţinute în urma implementării 
Proiectului. 

 

 

 

Art. 6  

 (1) Prevederile prezentului Ghid se aplică pentru atribuirea oricărui contract de finanţare 

nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi, pe anul 2020, în 

conformitate cu prevederile legale stipulate la Capitolul I, punctul 1.1, art. 1, Temeiul legal. 

(2) Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi acordă finanţare nerambursabilă în anul 2020 

pentru proiecte sociale ce vizează: 

a) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea, diversificarea şi/sau 
oferirea de servicii sociale de asistenţă de specialitate, îngrijire, găzduire şi sprijin material pentru 
victimele violenţei în familie (copii, femei şi vârstnici), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de 
criză; 

b) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale de 
asistenţă de specialitate, îngrijire, recuperare şi reabilitare, găzduire şi sprijin material pentru 
vârstnicii aflaţi în situaţie de risc social (fără suport material şi familial, cu venituri mici şi cu 
susţinători legali fără posibilităţi materiale, bolnavi şi capacitate redusă de realizare a unor 
activităţi de auto-gospodărire, fără adăpost etc), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de criză. 

c) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în creşterea accesului la servicii 
sociale şi de recuperare de specialitate pentru copiii cu dizabilităţi sau cu întârzieri în dezvoltare, 
cu vârste cuprinse între 0-12 ani şi organizarea de campanii de conştientizare şi informare, în 
vederea unei mai bune includeri a acestora în comunităţi; 

d) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale care 
să ofere siguranţă, suport şi refugiu pentru femei, mame şi copii din judeţul Galaţi, în cazuri de 
abuz în familie. 
 

(3) Finanţările nerambursabile nu se acordă: 
a) pentru activităţi generatoare de profit; 
b) pentru activităţi care presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului sau mijloace fixe, cu 

excepţia cazului în care aceasta reprezintă o componentă indispensabilă proiectului, fapt constatat 
de către Comisia de evaluare şi selecţionare. 

 
 
 
 

 

 

 

2.2 Domeniul de aplicare 

 

1.5.  

 

2.3 Valoarea totală a finanţării nerambursabile 

 

1.6.  
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 Art. 7 
(1) Valoarea totală a alocărilor ce vor fi atribuite sub forma unor granturi este de 260.000 lei, 

prevăzut în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi 
pe anul 2020. 

 (2) Limitele de finanţare (valoarea/suma maximă ce poate fi alocată unui proiect): 
Valoarea maximă este  90% din valoarea totală a finanţării, dar nu mai mult de 100.000 lei.  

(3) Finanţările nerambursabile vor fi însoţite de o contribuţie, în numerar, din partea 
Beneficiarului, justificată prin extras de cont semnat şi ştampilat de banca emitentă, alcătuită din: 

- cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi  
- valoarea totală neeligibilă a proiectului. 
(4) În cazul în care plafonul maxim acordat de Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi 

(100.000 lei) reprezintă mai puţin de 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cofinanţarea ce 
revine Beneficiarului va fi calculată, în mod corespunzător, la aceste plafoane, astfel încât să 
acopere diferenţa până la 100%. 

(5) Valoarea totală eligibilă a Proiectului - totalul cheltuielilor eligibile care sunt luate în 
considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform prezentului Ghid şi care constituie bază de 
calcul pentru cuantumul contribuţiei Autorităţii Finanţatoare şi a Beneficiarului. 

(6) Valoarea totală neeligibilă a Proiectului – totalul celorlalte cheltuieli, altele decât cele 
eligibile, care sunt necesare implementării Proiectului şi care sunt în sarcina exclusivă a 
Beneficiarului. 

(7) Valoarea totală a Proiectului – reprezintă valoarea totală eligibilă a Proiectului plus 
valoarea totală neeligibilă a Proiectului. 

(8) Nu este permisă finanţarea activităţilor deja finanţate sau în curs de finanţare din 
fonduri publice, conform Legii nr. 350/2005, din alte finanţări publice de la autorităţi/instituţii 
româneşti, precum şi din finanţări nerambursabile ale Uniunii Europene, Băncii Mondiale şi alţi 
asemenea finanţatori în cadrul unor licitaţii de proiecte similare cu prezenta. 

(9) Finanţarea nerambursabilă  acordată de Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi nu va 
putea fi folosită pentru acoperirea, de către un Solicitant, a cofinanţării sale într-un proiect cu 
finanţare publică românească (guvernamentală sau locală) sau din bugetul Uniunii Europene, a 
Băncii Mondiale etc. 
 
 
 

 
 
Art. 8  
(1) La încheierea contractului de finanţare nerambursabilă, Beneficiarul este obligat să 

semneze o declaraţie de imparţialitate al cărei conţinut este prevăzut în Anexa nr. 11, la prezentul 
Ghid de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile  art. 36 alin. (2) din Legea nr. 
350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Beneficiarii de finanţare nerambursabilă vor primi banii în tranşe conform 
mecanismului decontării cererilor de rambursare. Tranşele nu vor depăşi 90% din valoarea 
totală a cheltuielior eligibile efectuate în perioada de referinţă. 

(3) Cererile de rambursare sunt: 

a) Cereri intermediare, depuse de către Beneficiarul finanţării nerambursabile pe baza 

cheltuielilor eligibile efectuate în perioada de referinţă; 

b) Cerere finală, depusă de către Beneficiarul finanţării nerambursabile pe baza ultimelor 
cheltuielilor eligibile efectuate, la finalul proiectului, corespunzător activităţilor proiectului şi duratei 
de implementare a acestora. 

(4) Cererile de rambursare (întocmite conform Anexei nr. 12) vor fi însoţite de copii 
după documente justificative conform Capitolului 3 pct. 3.3., art. 17 – 23,  din prezentul Ghid de 
finanţare nerambursabilă şi de Raportul de activitate şi Raportul financiar intermediar şi/sau final 
(Anexa nr. 9 şi Anexele nr. 10).   

2.4. Modalitatea de acordare a finanţării nerambursabile 

1.7.  
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(5) Autoritatea Finanţatoare va transmite Beneficiarului suma aprobată la plată prin 
Notificarea aferentă Cererii de rambursare, conform Anexei nr. 12. În cazul în care, cererile de 
rambursare (intermediare şi/sau finală) conţin cheltuieli considerate neeligibile de către Autoritatea 
Finanţatoare, se vor accepta numai cheltuielile eligibile.  

(6) În situaţia prevăzută la alin. (5), diferenţa, reprezentând cheltuielile neeligibile, va fi 
suportată integral de către Beneficiar. 

(7) Autoritatea Finanţatoare nu va elibera Beneficiarului ultima tranşă a finanţării 
nerambursabile mai înainte de validarea Raportului final de activitate şi a Raportului financiar, pe 
care Beneficiarul este obligat să le depună la sediul Autorităţii Finanţatoare în termen de cel mult 5 
de zile de la terminarea activităţii (termen maxim de depunere 10 decembrie 2020), conform 
programului de lucru al Consiliului Judeţean Galaţi înscris la art. 24 alin (8) din prezentul Ghid. 
Ultima tranşă va fi acordată până cel târziu la data de 15 decembrie 2020. În situaţia în care 
documentaţia transmisă de Beneficiar nu va fi completă, finanţarea nerambursabilă nu va fi 
acordată. 

(8) Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiei privind depunerea raportului final de 
activitate şi raportului financiar va fi sancţionată cu interzicerea participării acestuia la obţinerea 
ulterioară de finanţări nerambursabile pentru următorul an financiar şi Beneficiarul va fi obligat să 
restituie Autorităţii Finanţatoare tranşele anterioare primite. 

(9) Beneficiarul  trebuie să participe la fiecare cerere de rambursare, cu contribuţia 
proprie la cheltuielile totale ale proiectului, conform Capitolului 2, pct. 2.3, art. 7, din prezentul Ghid 
de finanţare nerambursabilă. În cazul în care Beneficiarul nu face dovada acestei participări, 
Autoritatea Finanţatoare va suspenda plăţile ulterioare şi Beneficiarul va fi obligat să restituie 
Autorităţii Finanţatoare tranşele anterioare primite. 

 

 

 

Art. 9  
Există trei categorii de criterii de eligibilitate:  

a) Solicitanţii care pot depune un proiect cu finanţare nerambursabilă; 
b) Proiectele care pot primi o finanţare nerambursabilă; 
c) Tipurile de cheltuieli care pot fi luate în considerare în stabilirea sumei reprezentând 

finanţarea nerambursabilă. 

 

 

 

Art. 10 
Pentru a fi eligibili la accesarea fondurilor nerambursabile, solicitanţii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii: 
a) să fie persoană fizică sau juridică fără scop patrimonial, asociaţii sau fundaţii constituite 

conform legii sau culte religioase recunoscute conform legii; 
b) să aibă principalele activităţi din proiect incluse în documentele statutare; 
c) să aibă sediul social, punct de lucru, filiala sau sucursala înregistrate în judeţul Galaţi. 

 
Art. 11 
(1)Pentru aceeaşi activitate nonprofit, un Beneficiar nu poate contracta decât o singură 

finanţare nerambursabilă de la Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi în decursul unui an 
fiscal; 

(2) Solicitanţii sunt obligaţi să prezinte o declaraţie pe propria răspundere care să dovedească 
încadrarea în prevederile alineatelor mai sus menţionate (Anexa nr.  3). 
 

Art. 12 
(1) Este exclus din procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, 

respectiv nu este eligibil solicitantul care se află în oricare dintre următoarele situaţii: 

CAPITOLUL III – CRITERII DE ELIGIBILITATE 

 

3.1.  Eligibilitatea solicitanţilor 

1.8.  
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a) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum 
şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; 

b) furnizează informaţii false în documentele prezentate; 
c) a comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit obligaţiile 

asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura în care Autoritatea 
Finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; 

d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de 
dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

(2) Solicitanţii trebuie să depună odată cu cererea de finanţare nerambursabilă o declaraţie pe 
propria răspundere că nu se încadrează în nici una din situaţiile mai sus menţionate (Anexa nr. 4). 

 

Art. 13 

(1) Solicitanţii pot acţiona individual sau în parteneriat; 
(2) Partenerii solicitanţilor trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi 

solicitanţii.  

 

 

 

Art. 14 
Mărimea proiectelor: nu există nicio restricţie referitoare la valoarea totală a proiectului. 

Valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate se va încadra în limita maximă prevăzută în 
Capitolul II, pct. 2.3  art. 7  alin. (2). 

 
Art. 15 
Durata proiectelor: va respecta principiul neretroactivităţii şi reprezintă intervalul cuprins 

între data semnării contractului de finanţare  şi cel târziu 5 decembrie 2020. 
 
Art. 16 
Tipurile de proiecte finanţabile: Proiecte sociale, cu excepţia celor care contravin legii, 

ordinii publice şi bunelor moravuri ce contribuie la atingerea obiectivelor specifice enunţate la art. 
6, alin (2) din prezentul Ghid. 

 

 

 

Art. 17 

Pentru a fi considerate eligibile, în contextul proiectului, cheltuielile trebuie să îndeplinească 
următoarele condiţii generale: 

(1) Să fie necesare pentru realizarea proiectului; 
(2) Să fie prevăzute în bugetul proiectului şi să fie în conformitate cu principiile unui 

management financiar riguros, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi un raport optim 
cost/beneficiu; 

(3) Să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului. 

 

Art. 18  

(1) Cheltuielile eligibile pentru pentru proiectele sociale, care vor fi luate în considerare sunt 
următoarele: 

a) cheltuielile de realizare a acţiunii/proiectului/programului social, precum cheltuielile 
materiale şi servicii, cheltuieli de producţie, închirieri de spaţii şi aparatură, prestări servicii şi altele 
asemenea; 

3.2.  Eligibilitatea proiectelor 

3.3.   Eligibilitatea cheltuielilor 
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b) achiziţionarea de dotări (altele decât mijloacele fixe) necesare derulării programului sau 
proiectului social; 

c) cheltuieli ocazionate de cazarea şi transportul intern al beneficiarilor proiectului şi al 
personalului (grupului ţintă); 

d) alte cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de 
specialitate, tipărituri, seminarii, conferinţe, ateliere de lucru, acţiuni promoţionale şi de publicitate; 

e) cheltuieli de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor; 
f) diurna, acordată în condiţiile legii; 
g) cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative, aferente perioadei de realizare a 

acţiunii/proiectului/programului social. 
(2)  Cheltuielile prevăzute la alin.(1)  lit.b)  se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul 

finanţării nerambursabile acordate. 
(3) Cheltuielile prevăzute la alin (1) lit. e) se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul 

finanţării nerambursabile acordate. 
(4) Cheltuielile prevăzute la alin (1) lit. g) se acoperă în limita unui procent de maxim 10% din 

totalul finanţării nerambursabile acordate pentru cheltuieli de personal şi administrative aferente 
managementului de proiect şi în limita unui procent de maxim 60% din totalul finanţării 
nerambursabile acordate, pentru cheltuieli de personal aferente specialiştilor certificaţi cu 
documente legale de atestare profesională. 

(5) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale 
beneficiarilor sau pentru activităţi care nu sunt incluse în proiect. 

(6) Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit. 
 

Art. 19 
Justificarea cheltuielilor se va face luând în considerare următoarele aspecte: 
a) cheltuiala a fost realizată pentru proiect (este dovedită legătura directă cu proiectul); 
b) cheltuiala a fost efectuată pe perioada de implementare a proiectului; 
c) beneficiarul prezintă toate documentele justificative de plată, pentru fiecare tip de 

cheltuială, în copie, semnate şi ştampilate, cu menţiunea “conform cu originalul”; 
d) beneficiarul a dovedit realizarea activităţii pentru care a fost efectuată cheltuiala în cauză, 

pe baza raportului intermediar/final de activitate şi a raportului financiar; 
e) facturile sunt emise pe numele Beneficiarului finanţării; 
f) facturile sunt completate conform legii cu detalierea exactă a produsului sau serviciului; 
g) toate documentele justificative externe, emise de către un prestator din afara României 

către Beneficiarul finanţării, se vor prezenta la decont însoţite de traducerea acestora în limba 
română. Traducerea trebuie să fie efectuată, semnată şi ştampilată de către un traducător 
autorizat. 

Art. 20 

Cererea de rambursare va fi însoţită de următoarele documente justificative: 

(1) pentru decontarea cheltuielilor de cazare se vor prezenta: contractul (după caz), factura 
fiscală, chitanţa sau ordinul de plată, precum şi diagrama de cazare cu semnătura şi ştampila 
structurii de primire turistică, a cărei clasificare trebuie să fie de maximum 3 stele sau margarete. 
În cazul în care cazarea s-a făcut într-o structură de primire turistică de confort superior celei de 3 
stele, se decontează numai 50% din tariful de cazare perceput; 

(2) pentru decontarea cheltuielilor de masă ale participanţilor şi/sau invitaţilor se vor 
prezenta: contractul (după caz), factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată şi lista de participanţi 
(Lista de participanţi va conţine: numele şi prenumele, codul numeric personal şi semnătura 
participantului); 

Atenţie! Nu se decontează cheltuielile pentru alcool şi tutun. 
(3) pentru cheltuielile de transport se vor prezenta: contractul (după caz), factura fiscală, 

chitanţa sau ordinul de plată, biletele de călătorie, ordinele de deplasare, bonuri taxe autostradă, 
bonuri trecere poduri, bonuri fiscale conţinând codul de identificare fiscală al Beneficiarului; foi de 
parcurs (anexa 11 din Ordinul nr. 599/2008); declaraţia pe propria răspundere a Beneficiarului 
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privind realitatea numărului de kilometri parcurşi şi consumul de combustibil pentru realizarea 
scopului proiectului etc, după caz şi se vor deconta următoarele: 

a) mijloace de transport auto închiriate; 
b) combustibil (7,5 l/100 km) pentru mijoacele de transport aflate în proprietatea 

Beneficiarului şi/sau închiriate, deţinute cu contract de comodat de Beneficiar, utilizate pentru 
realizarea Proiectului conform Cererii de finanţare şi bugetului Proiectului. La deplasările 
intrajudeţene se vor deconta 7,5 litri carburant la 100 km parcurşi pe distanţa cea mai scurtă, 
(conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006), stabilită conform www.distanta.ro. 
Beneficiarul va prezenta: Declaraţia pe propria răspundere privind realitatea numărului de kilometri 
parcurşi şi consumul de combustibil pentru realizarea scopului proiectului; bonul fiscal ce va 
conţine codul de identificare fiscală al Beneficiarului cu data de cel mult cu o zi înaintea deplasării 
sau din perioada deplasării, Foaia de parcurs semnată atât de Beneficiar cât şi la destinaţia 
deplasării etc. La deplasările interne (în interiorul localităţii) Beneficiarul va prezenta: Declaraţia pe 
propria răspundere privind numărul de kilometri parcurşi şi consumul de combustibil pentru 
realizarea scopului proiectului; bonul fiscal ce va conţine codul de identificare fiscală al 
Beneficiarului cu data de cel mult cu o zi înaintea deplasării sau din perioada deplasării, Foaia de 
parcurs semnată atât de Beneficiar cât şi la destinaţia deplasării etc; 

c) cheltuieli conexe transportului: taxe pentru trecerea podurilor, taxe privind circulaţia pe 
drumurile publice etc., prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare; 

d) bilete de călătorie pentru transportul în comun intrajudeţean şi urban: tramvai, autobuz, 
microbuz şi tren. Beneficiarul va prezenta pentru decontare: tabelul conţinând datele de 
identificare ale participanţilor/invitaţilor (nume, prenume, CNP, semnătura), precum şi biletele 
utilizate. De asemenea, Beneficiarul va prezenta o Declaraţie pe propria răspundere privind 
realitatea listei persoanelor pentru care se solicită decontarea biletelor de călătorie; 

e) bilete de avion, care se vor deconta în condiţiile legislaţiei aplicabile Autorităţii 
Finanţatoare. 

(4) pentru plata cheltuielilor privind închirierea de spaţii şi/sau aparatură se vor prezenta: 
contractul de închiriere (după caz), factura fiscală şi chitanţă sau ordinul de plată; 

(5) pentru plata  cheltuielilor de promovare şi publicitate (afişe, programe, invitaţii, anunţuri, 
bannere publicitare, bilete etc.) se vor prezenta: contractul (după caz),  factura fiscală, chitanţă 
sau ordinul de plată şi un exemplar din fiecare produs; 

(6) pentru plata cheltuielilor privind realizarea de tipărituri (cărţi, broşuri, cataloage, albume 
etc.) se vor prezenta: contractul (după caz), factura fiscală, chitanţă sau ordinul de plată şi 3 
exemplare din fiecare produs; 

(7) pentru plata cheltuielilor privind prestările de servicii ale persoanelor care colaborează 
la organizarea şi desfăşurarea proiectelor, se vor prezenta: contractele încheiate conform 
dispoziţiilor legale în vigoare, rapoartele de activitate asumate de aceste persoane, procesele 
verbale de recepţie a serviciilor contractate; 

(8) pentru decontarea de materiale consumabile se vor prezenta: contractul, după caz, 
factura fiscală, nota intrare recepţie, bonul de consum şi chitanţă sau ordinul de plată.  

(9) pentru plata altor cheltuieli, se vor prezenta documente justificative (după caz) în 
conformitate cu prevederile legale. Orice cheltuială efectuată pentru participanţi va fi însoţită de o 
Listă a participanţilor care va conţine: numele şi prenumele, CNP şi semnătura; 

(10) Pentru plata cheltuielilor de personal se vor prezenta următoarelor documente 
justificative: 

a) pentru cheltuielile de personal aferente specialiştilor implicaţi direct în activităţi cu 
beneficiarii din proiect:  documente legale de atestare profesională şi angajamentul legal încheiat; 

b) pentru plata salariului net: statul de plată semnat de fiecare salariat în parte pentru 
suma primită sau statul de plată fără semnături însoţit de dovada plăţii pe card a salariilor (extras 
de cont, OP, centralizator); 

c) pontaj semnat de managerul de proiect; 
d)   raport de activitate pentru fiecare salariat cu detalierea activităţilor efectuate în cadrul 

implementarii proiectului, aprobat de managerul de proiect; 
e) pentru plata contribuţiilor la bugetul de stat (angajat şi angajator): copii după ordinele de 

plată. 

http://www.distanta.ro/
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Atenţie! Nu se vor deconta plăţile efectuate cu numerar cu o valoare mai mare de 100 lei cu 
excepţia cheltuielilor privind transportul. 

 

Art. 21 
Cheltuieli neeligibile sunt: 

a) provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare; 
b) dobânzi datorate; 
c) comisioane bancare; 
d) cumpărări de terenuri,  clădiri, autovehicule; 
e) pierderi de schimb valutar; 
f) cheltuieli ale unor studii pregătitoare sau altor activităţi pregătitoare; 
g) aporturi de tipul contribuţiei în natură (ex: teren, proprietate imobiliară, integrală sau 

parţială, bunuri de folosinţă îndelungată, materii prime, munca de binefacere neplătită a unor 
persoane fizice private sau persoane juridice); 

h) elemente deja finanţate prin alte proiecte/finanţări; 
i) credite la terţe părţi; 
j) cheltuieli cu alcool şi tutun. 

 

 

 

 

 

Art. 22 

(1) Cererile de finanţare nerambursabilă pot fi completate în format electronic. 
(2) Cererea de finanţare trebuie ştampilată şi semnată de reprezentantul legal şi de 

către reprezentantul financiar al solicitantului (Anexa nr. 1). 
(3) Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea secţiunilor etc.) sau 

omiterea informaţiilor înscrise în câmpurile formularului, pot conduce la respingerea cererii de 
finanţare pe motiv de neconformitate administrativă. 

(4) În faţa formularului Cerere de finanţare nerambursabilă - Anexa nr. 1, Solicitantul va 
adăuga Opis-ul documentaţiei cuprinse în Solicitarea de finanţare nerambursabilă din fonduri 
publice, conform Anexei nr. 13a sau 13b, după caz. 

(5) Solicitantul  va preciza lista documentelor care sunt confidenţiale, protejate de un 
drept de proprietate intelectuală sau secret comercial. Lipsa acestei liste presupune că 
documentele nu sunt confidenţiale. 

(6) Documentaţia sigilată se transmite împreună cu scrisoarea de înaintare, transmisă în 
original. Scrisoarea de înaintare nu va fi inclusă în plicul/coletul care conţine documentaţia, ci în 
afara plicului/coletului, fiind prezentate separat, simultan cu aceasta.  

(7) Documentaţia se va depune în aşa fel încât să fie primită de către Autoritatea 
Finanţatoare înainte de termenul limită de depunere specificat în Anunţul de participare.  

(8) Documentaţia trebuie să conţină toate documentele şi informaţiile solicitate şi se va 
depune:  

a) Fie prin servicii poştale/de curierat la: sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor, 
nr. 7, Galaţi, cod poştal 800119 - Registratură, astfel: LUNI – JOI: 8:00 – 16:30, VINERI – 8:00 – 
14:00.  

b) Fie prin livrare directă la sediul autorităţii finanţatoare, în schimbul unei confirmări de 
primire, la: Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor, nr. 7, Galaţi, - Registratură, cod poştal 
800119, România, astfel: LUNI – JOI: 8:00 – 16:30, VINERI – 8:00 – 14:00. 

CAPITOLUL IV – REGULI PRIVIND MODUL DE SOLICITARE A FINANŢĂRII 
NERAMBURSABILE 

4.1. Procedura de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă  
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(9) Solicitantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure că documentaţia sa 
este primită şi înregistrată de către Autoritatea Finanţatoare până la data limită pentru depunerea 
acesteia, stabilită în Anunţul de participare.   

(10) Documentaţia va fi înregistrată în ordinea primirii numai de către Registratura 
Consiliului Judeţean Galaţi, precizându-se numărul de înregistrare, data şi ora depunerii acesteia. 

(11) Documentaţia depusă prin orice alte mijloace nu va fi luată în considerare. 
Documentaţia depusă la altă adresă decât cea indicată va fi respinsă ca inacceptabilă şi returnată 
nedeschisă. 

(12) Documentaţia se depune în 2 exemplare, din care 1 (un) original şi 1 (una) copie, 
precum şi pe suport CD (care va conţine cererea de finanţare, anexele acesteia şi bugetul 
proiectului). 

(13) Plicurile conţinând exemplarele respective trebuie marcate corespunzător ca 
ORIGINAL şi COPIE. În cazul unei discrepanţe între original şi copie, va prevala originalul. 

(14) Plicul/coletul ce conţine cele două exemplare  marcate corespunzător ca ORIGINAL şi 
COPIE  va purta următoarele informaţii obligatorii:  

a) Numele/denumirea şi adresa completă a solicitantului;  
b) Adresa autorităţii finanţatoare indicată, la care este depusă documentaţia;  
c) Menţiunea „A nu se deschide înainte de şedinţa de deschidere a documentaţiilor”.  
(15) Plicul/coletul  trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa solicitantului, pentru a 

permite returnarea documentaţiei fără a fi deschisă, dacă va fi cazul.  
(16) Dacă plicul/coletul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea 

Finanţatoare nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru rătăcirea documentaţiei.      
(17) Plicul/coletul conţinând documentaţia se primeşte de către Autoritatea Finanţatoare 

numai dacă este intact, sigilat şi netransparent. 
(18) Documentaţia primită se păstrează nedeschisă de Autoritatea Finanţatoare, până la 

data şi ora începerii şedinţei de deschidere. 
(19) Documentele trebuie să fie tipărite cu cerneală neradiabilă şi vor fi numerotate, 

semnate şi ştampilate pe fiecare pagină.  
(20) Solicitantul are dreptul de a-şi retrage documentaţia, prin notificare scrisă adresată 

Autorităţii Finanţatoare, până la data şi ora deschiderii documentaţiilor.  
(21) Solicitantul poate modifica conţinutul documentaţiei, până la data şi ora stabilită pentru 

depunerea documentaţiilor, adresând pentru aceasta Autorităţii Finanţatoare o cerere de retragere 
a documentaţiei în vederea modificării. Autoritatea Finanţatoare nu este răspunzătoare în cazul 
imposibilităţii solicitantului de a depune noua documentaţie, modificată, până la data şi ora limită, 
stabilită în Anunţul de participare. Transmiterea oricăror modificări trebuie făcută în conformitate 
cu procedura indicată mai sus, cu amendamentul că pe plic se va marca, corespunzător, 
„MODIFICARE”.  

(22) Solicitantul nu are dreptul de a-şi retrage sau a-şi modifica documentaţia după 
expirarea datei limită pentru depunerea acestora, decat sub sancţiunea excluderii acestuia de la 
procedura pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă. 
 

Atenţie! Solicitantul are obligaţia de a anexa un opis al documentelor prezentate. 

 

 

 

 

Art. 23 
(1) Solicitanţii trebuie să depună documentele de calificare în următoarea ordine : 

a) Cererea de finanţare  (Anexa nr. 1); 
b) Bugetul proiectului (Anexa nr. 2, 2.1); 
c) CV-ul reprezentantului solicitantului, al managerului de proiect (responsabilului de 

proiect) şi al managerului financiar (responsabilului financiar) şi CV-ul persoanei juridice fără scop 

4.1.1.  Documentele de calificare pentru persoane juridice fără scop patrimonial 
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patrimonial (asociaţii ori fundaţii constituite conform legii sau cultele religioase recunoscute 
conform legii; 

d) Declaraţie conform art. 12 din  Legea nr.350/2005 (Anexa nr. 3); 
e) Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 4) şi copie conform cu 

originalul, după buletinul/cartea de identitate a reprezentantului legal; 
f) Copie conform cu originalul, după documentele statutare, pentru solicitant şi parteneri 

după caz; 
g) Copie conform cu originalul, după Certificatul de înregistrare Fiscală, a solicitantului şi 

partenerilor după caz; 
h) Copie conform cu originalul, după Certificatul de Înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi 

Fundaţiilor, a solicitantului şi partenerilor după caz; 
i) Extras la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pentru solicitant şi parteneri după 

caz; 
j) Acord de asociere/parteneriat  al solicitantului; 
k) Certificatele de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară Locală şi Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, care să stipuleze că solicitantul nu are datorii, 
pentru luna precedentă datei de depunere a proiectului (în original). Aceste documente vor fi 
depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38; 

l) Dovada contribuţiei, în numerar, din partea Beneficiarului,  justificată prin extras de 
cont semnat şi ştampilat de banca emitentă, alcătuită din: 

- cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;  
- valoarea totală neeligibilă a proiectului. 
Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de 

contestaţie, conform art. 38. 
m)  Dovada sediului.  

(2) Nedepunerea tuturor documentelor de calificare solicitate mai sus, cu excepţia 
punctelor k) şi l), duce la respingerea documentaţiei depuse, pentru neconformitate administrativă. 

(3) Fiecare filă/pagină scrisă a documentaţiei, de la prima până la ultima pagină, va fi 

numerotată în mod crescător şi va purta ştampila şi semnătura solicitantului. 

 

 

 

Art. 24 

(1) Solicitanţii trebuie să depună documentele de calificare în următoarea ordine: 
a) Cererea de finanţare (Anexa nr. 1); 
b) Bugetul proiectului (Anexa nr. 2, 2.1); 
c) CV-ul managerului de proiect, al managerului financiar (responsabilului financiar) şi CV-

ul persoanei fizice autorizate; 
d) Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005 (Anexa  nr. 3); 
e) Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 ( Anexa nr. 4); 
f) Copie conform cu originalul, după buletinul/cartea de identitate al/a persoanei fizice şi 

documentele statutare ale partenerilor, după caz; 
g) Copie conform cu originalul,  a documentului care atestă calitatea de persoană fizică 

(forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional), în conformitate cu 
prevederile legale din România; 

h) Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Galaţi 
sau alte documente echivalente; 

i) Acord de asociere/parteneriat  al solicitantului; 
j) Certificatele  de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară Locală şi Direcţia 

Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi,  care să stipuleze că solicitantul  nu are datorii 
fiscale, pentru luna precedentă datei de depunere a proiectului (în original). Aceste documente vor 
fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38; 

4.1.2. Documentele de calificare pentru persoane fizice  
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k) Dovada contribuţiei, în numerar, din partea Beneficiarului, justificată prin extras de cont 
semnat şi ştampilat de banca emitentă, alcătuită din: 
- cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului,  
- valoarea totală neeligibilă a proiectului. 
Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei 

de contestaţie, conform art. 38. 
(2) Nedepunerea tuturor documentelor de calificare solicitate mai sus, cu excepţia 

punctelor j) şi k) duce la respingerea documentaţiei depuse, pentru neconformitate administrativă. 
(3) Fiecare filă/pagină scrisă a documentaţiei, de la prima până la ultima pagină, va fi 

numerotată în mod crescator şi va purta ştampila şi semnătura solicitantului. 
 

 

 

 

 
Art. 25 
(1) Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de finanţare nerambursabilă va fi publicat 

pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi, www.cjgalati.ro, şi în presa locală, în conformitate cu 
prevederile Legii nr.  350/2005. 

(2) Orice documentaţie primită după termenul limită va fi respinsă, conform legii. 

 

 

 
Art. 26 
Clarificările se pot obţine de la sediul Autorităţii Finanţatoare, e-mail: finantare@cjgalati.ro; 

tel./fax: 0236/410530, dar numai după publicarea în presa locală şi pe site-ul Consiliului Judeţean 
Galaţi www.cjgalati.ro, a Anunţului de participare, în condiţiile prevăzute de art. 23 alin. (1), (2), (3) 
şi (4)  din Legea nr. 350/2005: 

„(1) Orice persoană fizică sau persoană juridică fără scop patrimonial care a obţinut, în 
condiţiile prezentei legi, un exemplar al documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea propunerii 
de proiect are dreptul de a solicita şi de a primi clarificări din partea autorităţii finanţatoare. 

(2) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspuns la orice solicitare de 
clarificări, dar numai la acele solicitări primite cu cel puţin 6 zile înainte de data limită pentru 
depunerea propunerilor de proiect. 

 (3) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite răspunsul la solicitările de clarificări 
cu cel puţin 4 zile înainte de data limită pentru depunerea propunerilor de proiect. 

(4) Autoritatea finanţatoare are dreptul de a completa din proprie iniţiativă, în vederea 
clarificării, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi este obligată să comunice în 
scris tuturor solicitanţilor orice astfel de completare. Transmiterea comunicării trebuie să respecte 
intervalul de timp prevăzut la alin.(3).” 
 
 
 
 
 

 
 
 
Art. 27 
(1) Documentele vor fi evaluate de către Autoritatea Finanţatoare, Judeţul Galaţi - Consiliul 

Judeţean Galaţi,  prin Comisia de evaluare şi selecţionare constituită în acest scop. În evaluarea 
tuturor proiectelor solicitanţilor se va urmări: 

4.2. Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă 

4.3.    Clarificări 

Documentele de calificare pentru 
persoane fizice autorizate 

 

CAPITOLUL V – MODALITATEA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 

5.1. Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare nerambursabilă 

Informaţii suplimentare 

Documentele de calificare pentru persoane fizice autorizate 
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a) Conformitatea documentelor de calificare; 
b) Eligibilitatea solicitanţilor, partenerilor şi proiectelor; 
c) Evaluarea calităţii propunerilor şi evaluarea financiară. 

(2) Selecţia şi evaluarea cererilor de finanţare se va face pe baza criteriilor de selecţie 
(Anexele nr. 8),  aprobate prin prezentul Ghid, de către Comisia de evaluare şi selecţionare. 
 

Art. 28 
(1) Criteriile de evaluare pentru proiectele sociale sunt: 

a. Cantitative: 

Nr. 

crt. Criteriu 
Local Judeţean * 

5 puncte 6 puncte 

1 Proximitate   

1.1. Localităţi implicate   

2 Relevanţa   

2.1.  Importanţa subiectului: 

subiectul abordat 

răspunde unei probleme 

reale a comunităţii locale 

  

2.2. Mesajul acţiunii   

3 Impact   

3.1. Participanţi   

3.2. Beneficiarii direcţi sunt 

cuantificaţi, fiind 

prezentate criteriile şi 

modalităţile de selecţie ale 

acestora 

  

4 Vizibilitatea proiectului   

4.1. Metodele de promovare şi 

diseminare sunt 

prezentate detaliat, 

adaptate publicului ţintă şi 

contribuie la atingerea 

obiectivelor proiectului 

  

4.2. Prezenţa Autorităţii 

Finantatoare la proiect 

  

 TOTAL 42 puncte 

    Judeţean* - Grup ţintă din cel putin 3 (trei) UAT-uri locale 

b. Calitative: 

Nr. crt. Criteriu Punctaj maxim 

1 Calitatea proiectelor 38 puncte     

(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 
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1.1. Originalitatea subiectului abordat şi caracterul 

inovator al proiectului  

8 puncte 

1.2. Obiectivele proiectului sunt SMART şi contribuie la 

atingerea obiectivului programului 

10 puncte 

1.3. Corelarea dintre obiective si activitati 10 puncte 

1.4. Structura de personal propusă pentru proiect este 

corespunzătoare pentru realizarea activităţilor 

propuse (numărul, rolurile şi responsabilităţile) 

 

10 puncte 

2 Buget 20 puncte (2.1.+2.2.) 

2.1. Cost/Beneficiar 10 puncte 

2.2. Cheltuielile sunt justificate, oportune, nu sunt 

supraestimate 

 

10 puncte 

 TOTAL 58 puncte 

 
(2) La evaluarea proiectelor nu sunt acceptate diferenţe mai mari de 10 puncte între 

membrii Comisiei de evaluare şi selecţionare constituită în acest scop. 
(3)   Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul trebuie să întrunească un punctaj 

total de minim de 60 de puncte la criteriile de evaluare cantitative si calitative insumate: (a + b) ≥ 
60. La evaluarea proiectelor nu sunt acceptate diferenţe mai mari de 10 puncte între membrii 
Comisiei de evaluare şi selecţionare constituită în acest scop. 

 
(4) Proiectele vor fi selecţionate în vederea finanţării în ordinea clasamentului rezultat ca 

urmare a evaluării, în limita sumelor disponibile. Clasamentul se realizează  în ordinea 
descrescătoare a punctajelor. 

 

 

 

 

Art. 29 
Înainte de deschiderea plicului/coletului care conţine plicurile marcate ORIGINAL şi COPIE 

care cuprind documentaţiile depuse de către solicitant, membrii Comisiei de evaluare şi 
selecţionare au obligaţia de a completa declaraţia prevăzută în Anexa nr. 5 la prezentul Ghid de 
finanţare nerambursabilă. 

 
 

 
Art. 30 

Deschiderea plicului/coletului care conţine plicurile marcate ORIGINAL şi COPIE, care 
cuprinde documentaţiile depuse de către solicitant, se face astfel: 

(1) deschiderea plicului cu numărul de înregistrare 27.001, începând cu primul 
înregistrat şi continuând apoi în ordinea cronologică a recepţiei solicitărilor de finanţare; 

(2) verificarea existenţei celor două plicuri marcate corespunzător ca ORIGINAL şi 
COPIE. 

 
Art. 31 

(1) Verificarea documentaţiei: 
a) Deschiderea plicurilor marcate ORIGINAL şi COPIE; 

5.2. Procedura de evaluare 

Informaţii suplimentare 

Documentele de calificare 
pentru persoane fizice 
autorizate 
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b) Anunţarea titlului proiectului şi a denumirii solicitantului de către preşedintele 
comisiei de evaluare şi selecţionare; 

c) Verificarea existenţei documentelor de calificare conform Cap. 4, pct. 4.1.1, art. 25 şi 
pct. 4.1.2., art. 26 şi completarea formularelor prevăzute în Anexele 7a şi 7b, după caz; 

d) Verificarea eligibilităţii  solicitanţilor, proiectelor  şi a cheltuielilor conform Cap.3 
pct.3.1; pct. 3.2 şi pct.3.3; 

e) Evaluarea proiectelor conform criteriilor de evaluare, prevăzute în                     
Anexa nr. 8. 

(2) Fiecare membru al comisiei de evaluare şi selecţionare va nota pe formularul tip al grilei 
de evaluare (Anexa nr. 8), atât punctele acordate la fiecare capitol al grilei, cât şi punctajul total. 
La evaluarea proiectelor nu sunt acceptate diferenţe mai mari de 10 puncte între membrii Comisiei 
de evaluare şi selecţionare constituită în acest scop; 

(3) Fiecare membru al comisiei de evaluare şi selecţionare va semna la finalul evaluării 
grila completată pentru fiecare proiect în parte; 

(4) Punctajul final al unui proiect va fi calculat prin efectuarea mediei aritmetice a 
punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare şi selecţionare şi va fi consemnat 
în procesul verbal al şedinţei de evaluare şi selecţionare;  

(5) Proiectele vor fi selecţionate în vederea finanţării, în ordinea descrescătoare a 
punctajelor, în limita fondurilor alocate pentru finanţarea nerambursabilă;   

(6) Pe baza procesului verbal al şedinţei de evaluare şi selecţionare, Autoritatea 
Finanţatoare va face public anunţul de adjudecare a contractelor de finanţare nerambursabilă şi va 
întocmi proiectul de hotărâre privind acordarea finanţării nerambursabile. 

 

 

 

Art. 32 

(1) Rezultatele evaluării vor fi publicate pe site-ul Consiliului Judetean Galaţi, 
www.cjgalati.ro, afişate la sediul instituţiei din Galaţi, str. Eroilor, nr. 7 şi transmise prin e-mail 
fiecărui Participant (conform datelor de contact prezentate în cererea de finanţare depusă şi 
evaluată). Decizia de a respinge o cerere de finanţare nerambursabilă sau de neacordare a 
finanţării nerambursabile poate avea la bază unul din următoarele motive: 

a) Documentaţia a fost depusă după termenul limită precizat în Anunţul de Participare; 
b) Documentaţia de clarificare  este incompletă sau nu este conform condiţiilor impuse; 
c) Solicitantul sau unul din parteneri sunt neeligibili; 
d) Proiectul este neeligibil (ex. obiectivul propus prin proiect nu este acoperit de programul 

anual de finanţare, proiectul depăşeşte durata maximă permisă, respectiv 5 decembrie 2020, 
cofinanţarea nu este asigurată etc); 

e) Proiectul nu întruneşte minimum 60 de puncte în grila de evaluare. 
 
 

 

 

Art. 33 

Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor va îndeplini atribuţiile prevăzute la Cap.5, 
pct. 5.2, din prezentul Ghid de finanţare şi art. 72 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice. 

Activitatea Comisiei de evaluare şi selecţionare se va desfăşura până la data depunerii 
documentelor conform art. 25 literele k) şi l) şi art. 26 literele j) şi k). 

Comisia de evaluare şi selecţionare va fi constituită prin Dispoziţie a Preşedintelui 
Consiliului Judeţean Galaţi şi va avea 3 membri, funcţionari publici din cadrul aparatului de 
specialitate.   

5.3.       Rezultatele evaluării 

Informaţii suplimentare 

Documentele de calificare 
pentru persoane fizice 

autorizate 

 

5.4. Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor 

 

Informaţii suplimentare 

Documentele de calificare pentru persoane fizice 
autorizate 
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Secretariatul Comisiei de evaluare şi selecţie va fi asigurat de un angajat al Direcţiei 
Programe din cadrul Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

 

Art. 34 

(1) Solicitanţii pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data 
publicării şi transmiterii rezultatului selecţiei de oferte, conform art. 36 alin (1). 

(2)  Contestaţiile vor fi soluţionate de Autoritatea Finanţatoare în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. 

(3) Soluţionarea contestaţiilor se va realiza de către comisia constituită prin Dispoziţia 
Preşedintelui Consiliului Judetean Galaţi. 

(4)     Contestaţia se formulează în scris şi va conţine următoarele: 
a) datele de identificare ale contestatarului; 
b) numărul de înregistrare al cererii de finanţare şi titlul proiectului; 
c) motivele contestaţiei şi probele pe care îşi întemeiază contestaţia; 
d) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila. 
 

 

 

 

 

 

Art. 35 

Autoritatea Finanţatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea 
contractului de finanţare nerambursabilă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 98/2016 privind 
achiziţiile publice şi de Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

 

 

 

 
Art. 36 

(1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă 
de document scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii. 
(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care 

confirmă primirea. 
(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: 

a) scrisoare prin poştă cu confirmare de primire; 
b) fax: 0236/410530;  
c) e-mail: finantare@cjgalati.ro.  

(5) În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt 
aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească 
condiţiile de probă şi de validitate ale unui act juridic. 

(6) Autoritatea Finanţatoare are obligaţia de a nu face nicio discriminare între solicitanţi din 
punctul de vedere al formei în care aceştia transmit sau primesc documente, decizii sau alte 
comunicări. 
 

 

 

5.5. Contestaţii 

 

Informaţii 

suplimentare 

Documentele de 
calificare pentru 
persoane fizice 

autorizate 

 

CAPITOLUL VI – ANULAREA  APLICĂRII  PROCEDURII PENTRU ATRIBUIREA 
CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 

CAPITOLUL VII – COMUNICAREA 

CAPITOLUL VIII – OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI FINANŢĂRII NERAMBURSABILE 
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Art. 37 
Obligaţiile Beneficiarului finanţării nerambursabile sunt: 

(1) Să utilizeze finanţarea nerambursabilă numai în scopul realizării proiectului. 
(2) Să implementeze proiectul pe propria răspundere şi în concordanţă cu descrierea 

din cererea de finanţare, cu scopul de a atinge obiectivele menţionate. 
(3) Să nu utilizeze finanţarea nerambursabilă pentru activităţi generatoare de profit.  
(4) Să depună la sediul autorităţii finanţatoare, în termen de cel mult 5 de zile de la 

finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2020, Raportul final de activitate şi 
Raportul financiar însoţite de documentele justificative (Anexa nr. 9, Anexa nr. 10), conform 
programului de lucru al Consiliului Judeţean Galaţi înscris la art. 24 alin (8) din prezentul Ghid. 

(5) Să reflecte corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate operaţiunile economico 
– financiare ale proiectului şi să le prezinte Autorităţii Finanţatoare, ori de câte ori îi sunt solicitate. 

(6) Să întocmească şi să prezinte Autorităţii Finanţatoare ori de câte ori este solicitat, pe 
timpul derulării proiectului, rapoarte de activitate cu privire la stadiul implementării acestuia, 
cheltuielile efectuate la data solicitării şi stadiul îndeplinirii obiectivelor propuse în proiect, precum 
şi orice alte date pe care Autoritatea Finanţatoare le solicită cu privire la derularea proiectului.  

(7) Să păstreze, conform prevederilor legale, toate documentele financiare care atestă 
desfăşurarea proiectului şi să accepte controlul şi verificările Autorităţii Finanţatoare în legătură cu 
modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea nerambursabilă primită. 

(8) Să realizeze Rapoartele financiare intermediare pentru sumele alocate de către 
Autoritatea Finanţatoare şi sumele reprezentând contribuţia Beneficiarului prevăzută în cererea de 
finanţare (Anexa nr. 10).  

(9) Să asigure contribuţia, în numerar, alcătuită din: 
- cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului,  
- valoarea totală neeligibilă a proiectului. 
(10) Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, Beneficiarul achiziţionează, 

din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea 
prevăzută de Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi în Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

(11) Să  anunţe imediat, în scris, Autoritatea Finanţatoare de eventualele schimbări 
intervenite în derularea contractului  

(12) Modificările contractului, referitoare la realocări între liniile bugetului de maxim 15% 
din valoarea acestora, pot fi făcute numai cu notificarea prealabilă a Autorităţii Finanţatoare şi 
numai după primirea acordului scris a acesteia. Modificările nu vor afecta suma maximă a 
finanţării solicitate şi vor respecta ponderea tipurilor de cheltuieli prevăzute în Ghid. 

(13) Alte obligaţii stabilite prin prezentul Ghid, actele normative în vigoare. 
 
 

 

Art. 38 

Prezentul Ghid de finanţare nerambursabilă se completează cu prevederile actelor 
normative menţionate la Capitolul I, punctul 1.1 – Temei legal. 
 

 

 

 

Art. 39 

Următoarele  anexe fac parte integrantă din prezentul Ghid: 

Anexa nr. 1 – Formular tip – Cerere de finanţare nerambursabilă; 

Anexa nr. 2 şi nr. 2.1  – Formulare Buget proiecte sociale; 

CAPITOLUL IX – ANEXE 
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Anexa nr. 3 – Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005; 

Anexa nr. 4 –  Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005; 

Anexa nr. 5 –  Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate – pentru membrii comisiei de 

evaluare şi selecţionare din cadrul autorităţii finanţatoare; 

Anexa nr. 6 – Contract de finanţare nerambursabilă; 

Anexa nr. 7a – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane juridice fără scop   

patrimonial; 

    Anexa nr. 7b – Formular de verificare a documentaţiei pentru persoane fizice; 

    Anexa nr. 8 – Grilă de evaluare proiecte sociale; 

    Anexa nr. 9 – Formular Raport intermediar/final de activitate; 

    Anexa nr. 10 – Formular Raport intermediar/final financiar proiecte sociale; 

    Anexa nr.11 – Declaraţie de imparţialitate pentru Beneficiarul finanţării nerambursabilă  – se   

va completa doar de Beneficiar la încheierea contractului de finanţare nerambursabilă; 

    Anexa nr. 12 – Cerere de rambursare; 

    Anexa nr. 13a – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de finanţare nerambursabilă din   

fonduri publice (pentru persoane juridice fără scop patrimonial); 

    Anexa nr. 13b – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de finanţare nerambursabilă din  

fonduri publice (pentru persoane fizice). 
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Formular Cerere de Finanţare nerambursabilă      ANEXA nr.  1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Numele/Denumirea  Solicitantului:  
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NOTĂ 
Vă rugăm să citiţi şi să completaţi acest formular cu cea mai mare atenţie! 
Toate câmpurile sunt obligatorii. Necompletarea datelor solicitate va conduce la respingerea 
cererii de finanţare. 
Atentie! Persoana împuternicită să redacteze prezenta cerere, cât şi conducerea structurii în 
numele căreia se face solicitarea îşi asumă întreaga responsabilitate pentru corectitudinea 
datelor. 

 

I. Solicitantul 

1. Solicitant: 

Numele :____________________________________________________________________                                     

(Prescurtarea):______________________________________________________________ 

Adresa:____________________________________________________________________ 

Cod fiscal/(CNP-persoană fizică):________________________________________________ 

Telefon:___________________________________________________________________ 

Fax :______________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________________ 

 

2. Datele persoanei care are dreptul de a reprezenta solicitantul: 

Nume, prenume:_______________________________________________________________ 

Telefon:___________________________________________________________________                                                                   

Fax:_______________________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________________ 

Declaratie: „Subsemnatul _____________________________, în nume propriu/ în calitate de 

reprezentant al _________________________________ declar pe proprie raspundere şi în 

deplină cunoştinţă a art.326 Cod penal privind infracţiunea de fals în declaraţii faptul că informaţiile 

cuprinse în prezenta cerere sunt în conformitate cu realitatea.” 

Semnatură__________________________________________________________ 

 

3. Responsabilul de proiect (dacă este diferit de persoana de la punctul 2): 

Nume, prenume:_____________________________________________________________ 

Telefon:____________________________________________________________________                                                                  

Fax:_______________________________________________________________________ 

E-mail:______________________________________________________________________ 

Semnatură:_________________________________________________________________ 

 

4. Responsabilul financiar: 

Nume, prenume:_____________________________________________________________ 

Telefon:___________________________________________________________________                                                                  

Fax:______________________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

Semnatură:_________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

II. Prezentarea proiectului 
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1. Titlul proiectului: trebuie să fie clar, concis, să exprime clar obiectivul proiectului. 

2. Justificarea proiectului: prezentarea problemei care urmează a fi soluţionată prin intermediul 
Proiectului, schimbările care se vor produce prin implementarea Proiectului, rezultate concrete, 
aşteptate şi evaluarea rezultatelor. 

(Maxim 15 rânduri) 

3. Scopul proiectului: ce intenţionează să realizeze proiectul. 

(Maxim 5 rânduri) 

4. Obiectivele proiectului, activităţile şi durata acestora, grupul ţintă: 

Nr. 
crt. 

Obiectiv 
general 

Obiective 
specifice 

Activităţile 
proiectului 

Durata 
activităţilor 

Grupul ţintă 

      

      

      

      

Atenţie! Perioada de implementare a Proiectului reprezintă intervalul cuprins între data semnării 
contractului de finanţare şi cel târziu 5 decembrie 2020. 

5. Surse de finanţare preconizate: pot fi surse proprii (se vor constitui din resursele 
Solicitantului) şi surse atrase (donaţii, sponsorizări). Sursele atrase nu pot fi finanţări de la 
alte autorităţi publice. În cererea de finanţare nerambursabilă se vor detalia sursele atrase, 
provenienţa şi valoarea (suma) după cum urmează: 

Nr. crt. Sursa de finanţare Valoare (lei) 

1 Sursa de finanţare proprie, din care:  

 - Pentru cheltuieli eligibile  

 - Pentru cheltuieli neeligibile  

2 Sursa de finanţare atrasă, din care:  

2.1 - Pentru cheltuieli eligibile  

2.1.1 - donaţii (denumire donator/i)  

 …….  

2.1.2 - sponsorizări (denumire sponsor/i)  

 …….  

2.2 Pentru cheltuieli neeligibile  

2.2.1 - donaţii (denumire donator/i)  

 …….  

2.2.2 - sponsorizări (denumire sponsor/i)  

 …….  

 
6. Parteneri ai Solicitantului: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial, asociaţii ori 

fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform legii. 

Atenţie! Partenerii solicitanţilor trebuie să îndeplinească aceleaşi criterii de eligibilitate ca şi 

solicitanţii. 

7. Colaboratori: persoane fizice sau juridice cu/fără scop patrimonial, inclusiv instituţii/autorităţi 
publice, care participă alaturi de solicitant şi/sau partenerul solicitantului în scopul îndeplinirii 
obiectivelor proiectului. Colaborarea poate fi exclusiv gratuită. 

 

8. Indicatori ai performanţei: sunt unităţi de măsură a performanţelor efective; identifică 
resursele folosite, rezultatele obţinute şi cheltuielile efectuate; 
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8.1. Indicatori ai resurselor folosite - cuantifică resursele (financiare, umane, materiale) 
folosite; 
8.2. Indicatori externi ai rezultatelor - cuantifică calitatea rezultatelor şi impactul acestora; 
8.3. Indici de satisfacţie ai cetăţenilor şi beneficiarilor - raportează cheltuielile la rezultate. 

 

(Maxim 30  rânduri) 

 

9. Rezultatele aşteptate ale proiectului: beneficiile estimate a fi obţinute în urma implementării 
Proiectului. 

(Maxim 20  rânduri) 
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ANEXA nr. 2 

 

Numele solicitantului __________________    

Adresă solicitant _______________     

Date de identificare solicitant ____________     

      

Bugetul General al Proiectului (Denumire Proiect)     

     

      

Nr. 
Crt. 

Indicator Valoare    
lei    

I VENITURI TOTALE      

I.1 Finanţare nerambursabilă (CJG - 90% din Valoarea totală eligibilă)      

I.2 Contribuţia Solicitantului,  din care:      

I.2.1 Cofinanţare eligibilă (10% din Valoarea totală eligibilă), din care:      

  Cofinanţare proprie Beneficiar      

  Cofinanţare din Surse atrase       

I.2.2 Cofinanţare neeligibilă *      

II CHELTUIELI TOTALE      

A CHELTUIELI ELIGIBILE, din care:      

A1 Cheltuieli achiziţionare materiale      

A2 Cheltuieli pentru achiziţionarea de dotări (altele decât mijloacele fixe)  
necesare derulării proiectului, fapt constatat de către comisia de evaluare 
şi selecţionare      

A3 Cheltuieli de prestări servicii      

A4 Cheltuieli de cazare      

A5 Cheltuieli de masă      

A6 Cheltuieli de transport      

A7 Cheltuieli de închiriere (spaţii şi/sau aparatură)      

A8 Cheltuieli de promovare şi publicitate      

A9 Cheltuieli realizare tipărituri      

A10 Cheltuieli de personal      

A11 Alte cheltuieli      

B CHELTUIELI NEELIGIBILE      

 * Cofinanţarea neeligibilă reprezintă necesarul de asigurat de către Beneficiar în cazul în care  
finanţarea nerambursabilă 
este < de 90% + necesarul de asigurat de Beneficiar pentru categoriile de cheltuieli 
neeligibile ale Proiectului      

      

Data __________     

      
Numele şi prenumele reprezentantului legal                                                  Numele şi prenumele  
                                                                                                                  Coordonatorului de Proiect 
                                                                                                                              Semnătura  

Semnătura     

Ştampila     

Numele şi prenumele responsabilului financiar     

Semnătura     

      

Notă:      
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Detalierea cheltuielilor cuprinse în Bugetul general al Proiectului se va face în mod obligatoriu conform 
Anexei nr. 2.1.C 

Valoarea Finanţării nerambursabile  (pct. I.1 din Buget) poate fi de maxim ________ lei.    

Finanţările nerambursabile nu pot fi utilizate pentru activităţi generatore de profit     
Cheltuielile de la punctul II. A2 se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării 
nerambursabile acordată.  
Cheltuielile de la punctul II. A5 se acoperă în limita unui procent de 20% din totalul finanţării 
nerambursabile acordate.  

Cheltuielile de la punctul II. A 10 se acoperă în limita unui procent de maxim 10% din totalul finanţării    
nerambursabile acordate pentru cheltuieli de personal şi administrative aferente managementului de 
proiect şi în limita unui procent de maxim 60% din totalul finanţării nerambursabile acordate,   
pentru cheltuielile de personal aferente specialiştitilor certificaţi cu documente legale de atestare 
profesională, implicati direct in activitati cu beneficiarii proiectului. 
  

  

      

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 

Numele solicitantului __________________     ANEXA nr. 2.1    

Adresă solicitant _______________          

Date de identificare solicitant ____________          

Bugetul detaliat pe tipuri de cheltuieli, surse de finanţare   
(proiectele sociale)    

         - lei -   

Nr. 
crt. Cheltuieli 

Preţ 
unitar 

Unităţi 
de 

măsură 
(după 
caz) 

Număr 
de 

unităţi 
(după 
caz) 

Suma solicitată de la Consiliul 
Judeţean Galaţi (Finanţarea 

nerambursabilă)* 

Contribuţia Solicitantului, din 
care: 

Total 

  

Contribuţie 
proprie a 

solicitantului Surse atrase   

0 1 2 3 4 5 6 7 8   

  CHELTUIELI ELIGIBILE, din care:                 

1 Cheltuieli achiziţionare materiale                 
2 Cheltuieli pentru achiziţionarea de dotări (altele 

decât mijloacele fixe) necesare derulării 
proiectului, fapt constatat de către comisia de 
evaluare şi selecţionare       

maxim 20% din valoarea totală a 
finanţării nerambursabile acordată 

        

3 Cheltuieli de prestări servicii                 

4 Cheltuieli de cazare                 
5 Cheltuieli de masă 

      

maxim 20% din valoarea totală a 
finanţării nerambursabile acordată         

6 Cheltuieli de transport                 

7 Cheltuieli de închiriere (spaţii şi/sau aparatură)                 

8 Cheltuieli de promovare şi publicitate                 

9 Cheltuieli realizare tipărituri                 
10 Cheltuieli de personal 

      

maxim 10% din totalul finanţării 

nerambursabile acordată pentru cheltuieli 
de personal şi administrative aferente 
managementului de proiect şi în limita unui 
procent de maxim 60% din totalul finanţării 

nerambursabile acordată, pentru 
cheltuielile de personal aferente 
specialiştilor  certificaţi cu documente 
legale de atestare profesională, implicaţi 
direct în activităţi cu beneficiarii proiectului.         

11 Alte cheltuieli                 
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  CHELTUIELI NEELIGIBILE                 

  TOTAL                 

   * Cheltuielile pentru care se solicită finanţare nerambursabilă de la Judeţul Galati - Consiliul Judeţean Galaţi vor fi suportate în proporţie de maxim 
90% de Autoritatea finanţatoare şi minim 10% de către Beneficiar.    

          

 BUGETUL ELIGIBIL,  DETALIAT PE SURSE  
PROCENT 

(%)    

 FINANŢAREA NERAMBURSABILĂ (JUDEŢUL GALAŢI - CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI)      

 COFINANŢAREA (SOLICITANTUL)      

Data __________          

Numele şi prenumele reprezentantului legal Numele şi prenumele Coordonatorului de Proiect 
Numele şi prenumele responsabilului 
financiar   

Semnătura + Ștampila Semnătura   Semnătura     
 
ATENTIE!   În cazul în care valorea plafonului maxim de ____________ lei reprezintă echivalentul unui procent mai mic de 90% din valoarea eligibilă a 
Proiectului, cofinanţarea ce revine solicitantului va fi calculată, în mod corespunzător, putând fi mai mare 10%.    

      
Bugetul proiectului este ferm, în sensul că valoarea maximă a finanţării nerambursabile şi a ponderilor tipurilor de cheltuieli precizate în Ghidul  
solicitantului nu pot  fi depăşite, modificările între liniile bugetului fiind acceptate doar în condiţiile prevăzute în Contractul de finanţare  

nerambursabilă, cu respectarea ponderilor tipurilor de cheltuieli prevăzute în Ghid.    
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ANEXA nr.  3 

 

 

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata……………………………..................., identificat/identificată cu 

actul de identitate……..seria ………., nr………….., CNP:………………………….., cu domiciliul în 

localitatea …………..........., str…………………………..………………….. nr……., bl………, 

sc…………, ap………, judeţul……………………….., în calitate de reprezentant legal al persoanei 

juridice ………………..……………………..……………………………….…., sau persoană fizică, 

declar pe propria răspundere, conform prevederilor art.12 alin.(3) din Legea nr. 350/2005 privind 

regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes 

general, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că respect prevederile 

art.12 alin.(1) şi (2) din Legea nr.350/2005. 

 

Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a 

obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii. 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele în clar………………………………………… 

(al reprezentantului legal al persoanei juridice sau al persoanei fizice după caz) 

 

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului.................................... 

 

 

Data .................................. 
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ANEXA nr. 4 

 
DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul/Subsemnata………………………………..................., domiciliat(ă) în 
localitatea ……………………………………………….., str……………………………….……, 
nr…………., bl………, sc…………, ap………, judeţul………………, posesor al actului de 
identitate……….seria ………., nr………….., CNP:……………………, în calitate de reprezentant al 
persoanei juridice ...........................…………………………. sau persoană fizică…………,  declar 
pe propria răspundere că persoana juridică pe care o reprezint nu se află/că nu mă aflu în 
niciuna dintre următoarele situaţii: 
a) nu şi-a îndeplinit/nu mi-am îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către 

stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat; 

b) furnizează/furnizez informaţii false în documentele prezentate; 

c) a comis/am comis o gravă greşeală în materie profesională sau nu şi-a îndeplinit/nu mi-am 

îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare nerambursabilă, în măsura  în 

care autoritatea finanţatoare poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens; 

d) face/fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află/mă aflu deja în stare de 

dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 
Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în 
declaraţii, am verificat datele din prezenta declaraţie, care este completă şi corectă. 

 
Numele şi prenumele în clar ………………………………………… 
(al reprezentantului legal al persoanei juridice sau al persoanei fizice după caz) 
 
Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului................................... 
Data .................................. 
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ANEXA nr. 5  

 

DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE 

(pentru membrii comisiei de evaluare şi selecţionare din cadrul Autorităţii finanţatoare) 

 

Subsemnatul/a, ........................................................................., deţin, ca membru al 
comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor sociale care solicită finanţare 
nerambursabilă din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi, calitatea de evaluator, în 
baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi nr. …………………………, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Având cunoştinţă de prevederile art. 326 din Codul Penal actualizat şi art. 10 şi 11 din OUG 
66/2011 cu modificările şi completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că: 

1. nu mă aflu în conflict de interese în legătură cu desfăşurarea acestei proceduri, 
respectiv nu am în mod direct sau indirect, un interes financiar, economic sau un alt interes 
personal, care ar putea fi perceput ca element care compromite imparţialitatea ori independenţa 
mea în contextul procedurii de atribuire. 

2. nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre 
solicitanţii de finanţare, terţi susţinători sau parteneri/colaboratori propuşi ori a persoanelor care 
fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre 
parteneri, terţi susţinători ori colaboratori propuşi. 
 

 

 

Numele şi prenumele în clar ………………………………………… 
 
 
Semnătura ................................... 
 
 
Data .................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 6 
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Str. Eroilor nr. 7, Municipiul Galaţi – 800.119                                                                              
Fax: 0236.46.07.03                                                                                                                
Tel: 0236.30.25.20 
Web: www.cjgalati.ro                                                                                                             Nr.         / 
E-mail: conducere@cjgalati.ro                                                                                               Dosar nr. IV - D - 3                                  
 

  
             
În baza:  

- Procesului-verbal nr.______ din ______ 2020 al şedinţei de evaluare a proiectelor 

depuse în cadrul procedurii selecţiei de proiecte pentru acordarea de finanţări 

nerambursabile în anul 2020 din bugetul Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi, pentru 

activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii 

nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.____ din ___________2020 privind repartizarea 

finanţărilor nerambursabile în anul 2020, ce se vor aloca din bugetul Judeţului Galaţi - 

Consiliul Judeţean Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte 

sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ 
 

  
Încheiat între: 
 
Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, Str. Eroilor, nr. 7, 800119, România, 
tel.: 004-0236/410530, fax: 004-0236/410530, cod fiscal nr. 3127476, cont IBAN: RO 
79TREZ24A800110550113X, reprezentat prin domnul Costel FOTEA - Preşedinte, în calitate de 
AUTORITATE FINANŢATOARE, 
 
şi 
 
________________________________,cu sediul în Galaţi, Str. ____________, Nr.___, bl.___, 
ap.___, Judeţ Galaţi, tel:______________, fax: ______, înregistrată în ___________________ 
sub nr. ______________, cod fiscal nr. ___________,cont lei nr. __________________ deschis la 
Banca ____________________, reprezentată prin domnul/doamna ____________, în calitate de 
BENEFICIAR 
 

 care au convenit încheierea prezentului contract de finanţare nerambursabilă. 
 
I. OBIECTUL CONTRACTULUI  
Art. 1. (1) Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea unei finanţări nerambursabile în 
accepţiunea Legii nr.350/2005 pentru derularea proiectului ________________________, în 

http://www.cjgalati.ro/
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cadrul Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul 
Judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, pentru proiecte sociale, conform 
prevederilor Legii nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare,  în 
vederea implementării  proiectului în condiţiile şi termenii stabiliţi în prezentul contract, inclusiv în 
anexele acestuia. 

(2)  Beneficiarul acceptă finanţarea nerambursabilă şi se obligă să deruleze proiectul pe 
propria sa răspundere. 

 
II.  DURATA CONTRACTULUI 
Art. 2. Durata contractului de finanţare este de la data semnării şi până la data de 15.12.2020. 
Art. 3. Durata de implementare a proiectului este de ___ luni, dar nu mai târziu de 15.12.2020, 
conform cererii de finanţare. 
Art. 4. Contractul va intra în vigoare după semnarea lui de către ambele părţi. 
Art. 5. Implementarea proiectului va începe de la data înscrisă în cererea de finanţare, conform  
calendarului de activităţi stabilit prin aceasta. 
  
III. FINANŢARE ŞI PLĂŢI 
Art. 6. Valoarea totală a proiectului este de ______ lei, inclusiv TVA. 
Art. 7. Valoarea finanţării acordate de Autoritatea Finanţatoare este de  maxim ________ lei, 
echivalentul a cel mult ____% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cu condiţia justificării 
cheltuielilor prin documentele specificate în Ghidul Solicitantului. 
Art. 8. Valoarea contribuţiei Beneficiarului este de minim ____________ lei, alcătuită din 
cofinaţarea de ________ lei,  reprezentând ____% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi din 
valoarea totală neeligibilă a proiectului de ______ lei, conform Cererii de finanţare a 
Beneficiarului depusă şi aprobată de către Comisia de evaluare şi selecţionare. 
Art. 9. Beneficiarul va primi banii în tranşe, conform mecanismului decontării cererilor de 
rambursare. Tranşele nu vor depăşi 90% din valoarea totală a cheltuielior eligibile efectuate în 
perioada de referinţă. 
 

(1) Cererile de rambursare sunt: 

a) Cereri intermediare, depuse de către Beneficiarul finanţării nerambursabile pe baza 

cheltuielilor eligibile efectuate în perioada de referinţă; 

b) Cerere finală, depusă de către Beneficiarul finanţării nerambursabile pe baza ultimelor 

cheltuielilor eligibile efectuate, la finalul proiectului, corespunzător activităţilor proiectului şi duratei 

de implementare a acestora. 

(2) Cererile de rambursare (Anexa nr. 12) vor fi însoţite de copii după documente 

justificative conform Capitolului 3 pct. 3.3., art. 17 – 23 din Ghidul solicitantului şi de Raportul de 

activitate şi Raportul financiar intermediar şi/sau final (Anexa nr. 9 şi Anexa nr. 10).  

(3) Autoritatea Finanţatoare va transmite Beneficiarului suma aprobată la plată prin 

Notificarea aferentă Cererii de rambursare. În cazul în care cererile de rambursare (intermediare 

şi/sau finală) conţin cheltuieli considerate neeligibile de către Autoritatea Finanţatoare se vor 

accepta numai cheltuielile eligibile. 

(4) Cheltuielile neeligibile sunt suportate integral de către Beneficiar. 

(5) Nerespectarea de către Beneficiar a obligaţiei privind depunerea Raportului final de 

activitate şi a Raportului financiar va fi sancţionată cu interzicerea participării acestuia la obţinerea 

ulterioară de finanţări nerambursabile de la Autoritatea Finanţatoare Judeţul Galaţi – Consiliul 

Judeţean Galaţi pentru următorul an financiar şi Beneficiarul va fi obligat să restituie Autorităţii 

Finanţatoare tranşele anterioare primite. 

(6) Autoritatea Finanţatoare nu va elibera Beneficiarului ultima tranşă a finanţării 

nerambursabile mai înainte de validarea Raportului final de activitate şi a Raportului financiar final, 

pe care Beneficiarul este obligat să le depună la sediul Autorităţii Finanţatoare în termen de cel 
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mult 5 de zile de la terminarea activităţii (termen maxim de depunere 10 decembrie 2020). Ultima 

tranşă va fi acordată până cel târziu la data de 15 decembrie 20 

(7) Beneficiarul  trebuie să participe la fiecare cerere de rambursare, cu contribuţia 

proprie la cheltuielile totale ale proiectului, conform Capitolului 2, pct. 2.3, art. 7, din Ghidul 

solicitantului. În cazul în care Beneficiarul nu face dovada acestei participări, Autoritatea 

Finanţatoare va suspenda plăţile ulterioare şi Beneficiarul va fi obligat să restituie Autorităţii 

Finanţatoare tranşele anterioare primite. 

Art. 10. Acordarea finanţării de către Autoritatea Finanţatoare se va face doar în cazul respectării 
condiţiilor stabilite în prezentul contract, în Ghidul solicitantului şi în Cererea de finanţare a 
Beneficiarului aprobată de Comisia de evaluare şi selecţionare. 
Art. 11. Ghidul Solicitantului şi Cererea de finanţare a Beneficiarului, împreună cu anexele 
acesteia, fac parte integrantă din prezentul contract. 
Art. 12. Finanţarea nerambursabilă nu poate face obiectul angajamentului sau pretenţiilor unei 
terţe părţi integral sau parţial 
Art. 13. Finanţarea nerambursabilă va fi utilizată numai în scopul realizării proiectului. 
Art. 14. Plata se va face în limita prevederilor bugetare trimestriale şi anuale. 
 
IV. PREZENTAREA RAPOARTELOR 
Art. 15. Beneficiarul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Finanţatoare Rapoartele intermediare 
de activitate, Rapoartele financiare intermediare şi/sau Raportul final de activitate şi Raportul 
financiar final. 
Art. 16. Raportul final de activitate şi Raportul financiar se va depune, în original, la Autoritatea 
Finanţatoare în termen de maxim 5 de zile de la încheierea implementării proiectului, dar nu mai 
târziu de 10.12.2020 pe suport de hârtie şi electronic, conform programului de lucru al Consiliului 
Judeţean Galaţi înscris la art. 24 alin (8) din Ghid.  
Art. 17. Beneficiarul va depune împreună cu Raportul final de activitate şi Raportul financiar final  
câte un exemplar din toate documentele şi materialele produse în perioada de derulare a 
proiectului (documente audio şi video, materiale promoţionale, publicaţii, suporturi de curs etc.), 
copii ale referinţelor la proiect care au apărut în mass – media, dovezi ale înregistrării în 
contabilitatea proprie a cheltuielilor realizate prin proiect.    
Raportul final de activitate şi raportul financiar vor fi depuse şi în format electronic (pe CD). 
  
V. PROPRIETATE 
Art. 18. La terminarea proiectului, bunurile dobândite vor deveni proprietatea Beneficiarului. 
Art. 19. Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze bunurile mobile sau imobile achiziţionate 
/reabilitate prin prezentul proiect, cel puţin 5 ani după încetarea finanţării nerambursabile. 
 
VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 
Art. 20. Beneficiarul are obligaţia de a utiliza finanţarea nerambursabilă numai în scopul realizării 
proiectului. 
Art. 21. Beneficiarul are obligaţia de a implementa proiectul pe propria răspundere şi în 
concordanţă cu descrierea din cererea de finanţare, cu scopul de a atinge obiectivele menţionate. 
Art. 22. Beneficiarul are obligaţia de a nu utiliza finanţarea nerambursabilă pentru activităţi 
generatoare de profit. 
Art. 23. Beneficiarul are obligaţia de a depune la sediul Autorităţii Finanţatoare, în termen de cel 
mult 5 de zile de la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2020, Raportul final 
de activitate şi Raportul financiar final, conform Ghidului solicitantului. În situaţia în care 
documentaţia transmisă de Beneficiar nu va fi completă, finanţarea nerambursabilă nu va fi 
acordată. 
Art. 24. Beneficiarul are obligaţia de a reflecta corect şi la zi, în evidenţele sale contabile, toate 
operaţiunile economico – financiare ale proiectului şi să le prezinte Autorităţii Finanţatoare ori de 
câte ori îi sunt solicitate. 
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Art. 25. Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi de a prezenta Autorităţii Finanţatoare, ori de câte 
ori îi sunt solicitate pe timpul derulării proiectului, rapoarte de activitate cu privire la stadiul 
implementării acestuia, cheltuielile efectuate la data solicitării şi stadiul îndeplinirii obiectivelor 
propuse în proiect, precum şi orice alte date pe care Autoritatea Finanţatoare le solicită cu privire 
la derularea proiectului. 
Art. 26. Beneficiarul are obligaţia de a păstra, conform prevederilor legale, toate documentele 
financiare care atestă desfăşurarea proiectului şi să accepte controlul şi verificările Autorităţii 
Finanţatoare în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea nerambursabilă. 
Art. 27. Beneficiarul are obligaţia de a realiza raportul financiar pentru sumele plătite de  către 
Autoritatea Finanţatoare şi suma reprezentând contribuţia beneficiarului prevăzută în cererea de 
finanţare. 
Art. 28. Beneficiarul are obligaţia de a asigura cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală 
eligibilă a Proiectului, precum şi cheltuielile neeligibile ale proiectului. 
Art. 29. Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, Beneficiarul achiziţionează, din 
fonduri publice nerambursabile, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie este cea 
prevăzută de Legea nr. 98/2016 şi Hotărârea Guvernului nr. 395/2016. 
Art. 30. Beneficiarul va furniza finanţatorului toate informaţiile pe care acesta le solicită în legătură 
cu desfăşurarea proiectului care face obiectul prezentului contract. 
Art. 31. Beneficiarul va furniza finanţatorului, cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea 
activităţii/activităţilor cuprinse în proiect, informaţii cu privire la acestea (anunţ privind data, ora şi 
locul desfăşurării, modificări apărute etc). 
Art.  32. Beneficiarul va lua toate măsurile necesare pentru a permite vizite de monitorizare, 
control şi audit ale Autorităţii Finanţatoare şi ale Curţii de Conturi, punând la dispoziţie toate 
documentele solicitate.  
Art. 33. Toate documentele originale cu privire la implementarea proiectului vor fi păstrate de 
beneficiar timp de cinci ani de la data încheierii prezentului contract. 
Art. 34. Beneficiarul se obligă să menţioneze finanţarea nerambursabilă primită din partea 
finanţatorului pentru realizarea proiectului pe orice bun, document sau material produs, precum şi 
în orice comunicate, declaraţii sau interviuri furnizate presei scrise, video, audio şi electronice. 
Menţiunea va fi însoţită de stema Judetului Galaţi - Consiliului Judeţean Galaţi. 
Art. 35. Niciun material produs în cadrul proiectului nu trebuie să aducă prejudicii onoarei şi 
reputaţiei persoanelor sau instituţiilor publice.  
Art. 36. Beneficiarul are şi celelalte drepturi şi obligaţii ce rezultă din Ghidul solicitantului. 
 
VII.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢII FINANŢATOARE 
Art. 37. Autoritatea Finanţatoare are obligaţia de a asigura finanţarea nerambursabilă într-un 
termen nu mai mare de 15 zile lucrătoare de la depunerea cererii de rambursare către Beneficiar, 
cu condiţia ca documentaţia înaintată pentru plată să fie completă. 
Art. 38. Autoritatea Finanţatoare are obligaţia de valida Raportul final de activitate şi Raportul 
financiar al Beneficiarului în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acestuia, în condiţiile 
respectării prevederilor prezentului contract, a Ghidului Solicitantului şi ale Legii nr. 350/2005. 
Art. 39. Autoritatea Finanţatoare are dreptul de a solicita ori de câte ori consideră necesar 
rapoarte privind derularea contractului de finanţare nerambursabilă. 
Art. 40. Autoritatea Finanţatoare are şi celelalte drepturi şi obligaţii ce rezultă din Ghidul 
solicitantului. 

 
VIII.  RESPONSABILITATEA 
Art. 41. Beneficiarul este răspunzător pentru implementarea proiectului în conformitate cu cererea 
de finanţare, prezentul contract şi anexele sale, precum şi legislaţia română în vigoare. 
Art. 42. Autoritatea Finanţatoare şi angajaţii acesteia declină întreaga responsabilitate în caz de 
accident, boală, rănire, deces, pierdere sau pagubă suferită de persoane sau bunuri, care rezultă, 
direct sau indirect, din activităţile desfăşurate ca parte a proiectului ce face obiectul acestui 
contract. 
 
IX. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI 
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Art. 43. În situaţia în care Beneficiarul, din vina sa exclusivă, nu respectă prevederile contractului 
şi anexelor sale, Autoritatea Finanţatoare va percepe penalităţi de 0,1%/zi din valoarea finanţării 
nerambursabile, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor. 
 
X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI  
Art. 44. Prezentul contract încetează de drept după îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către 
ambele părţi, dar nu mai târziu de 15.12.2020, sau prin acordul scris al părţilor. 
 
XI. SUSPENDAREA CONTRACTULUI 
Art. 45. Suspendarea prezentului contract intervine la cererea Autorităţii Finanţatoare, în cazul în 
care aceasta are nelămuriri cu privire la documentele prezentate de către Beneficiar sau alte 
situaţii care necesită verificări suplimentare, până la clarificarea situaţiei care a impus 
suspendarea contractului. 
 
XII. REZILIEREA CONTRACTULUI 
Art. 46. Contractul de finanţare este reziliat de plin drept, fără a fi necesară punerea în întârziere, 
dacă, în termen de 10 zile de la transmiterea unei notificări de către Autoritatea Finanţatoare, 
Beneficiarul nu remediază aspectele sesizate. 
Art. 47. Notificarea se comunică în termen de 10 zile de la data constatării neîndeplinirii sau 
îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau mai multor obligaţii contractuale. 
Art. 48. Autoritatea Finanţatoare poate rezilia contractul dacă Beneficiarul nu demarează 
realizarea contractului în termenul stabilit în contract. 
Art. 49. Nerespectarea termenelor şi prevederilor din contract duce la pierderea finanţării 
nerambursabile, restituirea de către Beneficiar a tranşelor primite, precum şi interzicerea 
participării pentru obţinerea de finanţări nerambursabile de la Autoritatea Finanţatoare Judeţul 
Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi pentru următorul an financiar. 
Art. 50. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, Beneficiarul 
finanţării nerambursabile este obligat ca în termen de 15 zile să returneze Autorităţii Finanţatoare 
sumele primite, cu care se reîntregesc creditele bugetare ale acestuia, în vederea finanţării altor 
programe şi proiecte de interes public. 
 
XIII. LITIGII 
Art. 51. Soluţionarea oricărui litigiu în legătură cu derularea prezentului contract se va face pe cale 
amiabilă.  
Art. 52. În situaţia în care divergenţele nu s-au soluţionat în acest mod, partea nemulţumită poate 
promova acţiune în justiţie potrivit legii. 
Art. 53. Prezentul contract se supune legii române. 

 
XIV. MODIFICĂRI ŞI AMENDAMENTE 
Art. 54. Beneficiarul are obligaţia de a anunţa imediat, în scris, Autoritatea Finanţatoare de 
eventualele schimbări intervenite în derularea contractului (anulare, modificarea datei de începere 
sau duratei, modificări în derularea activităţilor, număr de participanţi, modificări ale bugetului etc). 
Art. 55. (1) Modificările contractului, referitoare la realocări între liniile bugetului de maxim 15% din 
valoarea acestora, pot fi făcute numai cu notificarea prealabilă a Autorităţii Finanţatoare şi numai 
după primirea acordului scris a acesteia. Modificările nu vor afecta suma maximă a finanţării 
solicitate şi vor respecta ponderea tipurilor de cheltuieli prevăzute în Ghid. 

    (2) Modificările minore ale derulării activităţii proiectului, care nu afectează obiectivele 
proiectului, pot fi făcute cu notificarea prealabilă a Finanţatorului  şi numai după primirea acordului 
scris al acestuia în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la solicitare.  
 
XV. NOTIFICĂRI, INFORMĂRI  
Art. 56. (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare trebuie să se transmită sub formă de 
document scris. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii şi al primirii. 
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(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu excepţia documentelor care 
confirmă primirea. 

(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre următoarele forme: 
    a) scrisoare prin poştă; 
    b) fax; 
    c) e-mail. 

(5) În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică, acestora le sunt 
aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică, astfel încât să îndeplinească 
condiţiile de probă şi de validitate ale unui act juridic. 
 
XVI.   FORŢA MAJORĂ 
Art. 57. În caz de forţă majoră, partea contractantă care invocă forţa majoră, va informa despre 
aceasta celeilalte părţi, în interval de 5 zile de la apariţia acesteia. 
Art. 58. Cazurile de forţă majoră prelungesc automat termenele contractuale cu durata forţei 
majore. 
Art. 59. În caz de forţă majoră nu se plătesc penalităţi. 
Art. 60. La încetarea situaţiei de forţă majoră, în acelaşi termen de 5 zile, partea care a invocat 
forţa majoră este obligată să înştiinţeze asupra încetării acesteia, în caz contrar cealaltă parte este 
în drept să rezilieze contractul. 
 
Întocmit în 2 (două) exemplare, dintre care un exemplar pentru Autoritatea Finanţatoare şi un 
exemplar pentru structura beneficiară. 
Prezentul contract conţine un număr de ____ pagini. 

 
Noi, subsemnaţii, declarăm că am citit şi acceptat termenii şi condiţiile acestui contract de 
finanţare, (inclusiv anexele). 
 
 Pentru AUTORITATEA FINANŢATOARE                                  Pentru BENEFICIAR, 
 

 
Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi                                           _____________________________                        

                        Preşedinte,                                                                          Preşedinte 
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ANEXA nr. 7a              
FORMULAR TIP 

PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTAŢIEI CUPRINSE ÎN SOLICITAREA DE FINANŢARE 
NERAMBURSABILĂ DIN FONDURI PUBLICE 

(pentru persoane juridice fără scop patrimonial) 
Denumire/nume solicitant: ………………………………………………………………............................................... 

Număr înregistrare dosar: ………………………................................................………........................................... 

Titlul proiectului: …………………………………………................……………………............................................... 

Termenul de depunere: …………………………………............................................................................................ 
      Data şedinţei de evaluare: …………………….............................................……………............................. 

 
Comisia confirmă verificarea documentaţiei 
1. Numele şi prenumele …………………………2. Calitatea...........…… 
3.Semnătura........................................ 

 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE DOCUMENT DA NU 

1. Cerere de finanţare  (Anexa nr. 1)   

2. Bugetul proiectului (Anexele nr.2 şi nr.2.1, după caz)   

3. CV-ul reprezentantului solicitantului, al managerului de proiect 
(responsabilului de proiect) şi al managerului financiar (responsabilului 
financiar) şi CV-ul persoanei juridice fără scop patrimonial (asociaţii ori 
fundaţii constituite conform legii sau cultele religioase recunoscute conform 
legii) 

  

4. Declaraţie conform art. 12 din  Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 3)   

5. Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 ( Anexa nr. 4) şi copie 
conform cu originalul, după buletin/carte de identitate a reprezentantului legal 

  

6. Copie conform cu originalul, după documentele statutare, pentru solicitant şi 
parteneri după caz 

  

7. Copie conform cu originalul, după Certificatul de înregistrare Fiscală, a 
solicitantului şi partenerilor după caz 

  

8. Copie conform cu originalul, după Certificatul de Înregistrare în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor, a solicitantului şi partenerilor după caz 

  

9. Extras la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pentru solicitant şi parteneri 
după caz 

  

10. Acord de asociere/parteneriat  al solicitantului.   

11. Certificatele de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară Locală 
şi Direcţia Generală Regională Finanţelor Publice Galaţi, care să stipuleze că 
solicitantul nu are datorii, pentru luna precedentă datei de depunere a 
proiectului (în original). Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 
24 de ore de la expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 

  

12. Dovada contribuţiei în numerar, din partea Beneficiarului, alcătuită din 
cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi din 
valoarea neeligibilă a proiectului, justificată prin extras de cont semnat şi 
ştampilat de banca emitentă. Aceste documente vor fi depuse în termen de 
maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 

  

13. Dovada sediului social/ filialei/ punctului de lucru.   
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ANEXA nr. 7 b             
FORMULAR TIP 

PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTAŢIEI CUPRINSE ÎN SOLICITAREA DE FINANŢARE 
NERAMBURSABILĂ DIN FONDURI PUBLICE 

( pentru persoane fizice) 
 

Denumire/nume solicitant: ………………………………………………………………............................................... 

Număr înregistrare dosar: ………………………………........................................................................................... 

Titlul proiectului: ………………………………………………………………............................................................... 

Termenul de depunere: …………………………………............................................................................................ 

Data şedinţei de evaluare: …………………………………....................................................................................... 

 

      Comisia confirmă verificarea documentaţiei 
      1. Numele şi prenumele ………………………….. 2.Calitatea ...........…… 3.Semnătura............................ 

 
 

NR.  
CRT. 

DENUMIRE DOCUMENT DA NU 

1. Cerere finanţare (Anexa nr. 1)    
2. Bugetul proiectului (Anexele nr. 2 şi nr. 2.1., după caz)   
3. CV-ul managerului de proiect, al managerului financiar 

(responsabilului financiar) şi CV-ul persoanei fizice autorizate 

  

4. Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 3)   

5. Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 ( Anexa nr. 4)   

6. Copie conform cu originalul după buletinul/cartea de identitate al/a 

persoanei fizice şi documentele statutare ale partenerilor, după caz 

  

7. Copie conform cu originalul a documentului care atestă calitatea de 

persoană fizică (forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din 

punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din 

România 

  

8. Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Galaţi sau alte documente echivalente 

  

9. Acord de asociere/parteneriat    

10. Certificatele de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară 

Locală şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi,  

care să stipuleze că solicitantul  nu are datorii fiscale, pentru luna 

precedentă datei de depunere a proiectului (în original). Aceste 

documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la 

expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 

  

11. Dovada CONTRIBUŢIEI, în numerar, din partea Beneficiarului, 

alcătuită din cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului şi din valoarea neeligibilă a proiectului, justificată prin 

extras de cont semnat şi ştampilat de banca emitentă. Aceste 

documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la 

expirarea perioadei de contestaţie, conform art. 38 
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ANEXA nr. 8 
 

GRILA DE EVALUARE PROIECTE SOCIALE 
 

 
DENUMIRE SOLICITANT_______________________________________________ 

TITLUL PROIECTULUI ________________________________________________ 

 

Criteriile de evaluare pentru proiectele sociale sunt: 

a. Cantitative: 

Nr. 

crt. Criteriu 
Local Judeţean* 

5 puncte 6 puncte 

1 Proximitate   

1.1. Localităţi implicate   

2 Relevanţa   

2.1.  Importanţa subiectului: 

subiectul abordat 

răspunde unei probleme 

reale a comunităţii locale 

  

2.2. Mesajul acţiunii   

3 Impact   

3.1. Participanţi   

3.2. Beneficiarii direcţi sunt 

cuantificaţi, fiind 

prezentate criteriile şi 

modalităţile de selecţie ale 

acestora 

  

4 Vizibilitatea proiectului   

4.1. Metodele de promovare şi 

diseminare sunt 

prezentate detaliat, 

adaptate publicului ţintă şi 

contribuie la atingerea 

obiectivelor proiectului 

  

4.2. Prezenţa Autorităţii 

Finanţatoare la proiect 

  

 TOTAL 42 puncte 

Judeţean* - Grup ţintă din cel puţin 3 (trei) UAT-uri locale 
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b. Calitative: 

Nr. crt. Criteriu Punctaj maxim 

1 Calitatea proiectelor 38 puncte     

(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 

1.1. Originalitatea subiectului abordat şi caracterul 

inovator al proiectului 

8 puncte 

1.2. Obiectivele proiectului sunt SMART şi contribuie la 

atingerea obiectivului programului 

10 puncte 

1.3. Corelarea dintre obiective şi activităţi 10 puncte 

1.4. Structura de personal propusă pentru proiect este 

corespunzătoare pentru realizarea activităţilor 

propuse (numărul, rolurile şi responsabilităţile) 

10 puncte 

2 Buget 20 puncte (2.1.+2.2.) 

2.1. Cost/Beneficiar 10 puncte 

2.2. Cheltuielile sunt justificate, oportune, nu sunt 

supraestimate 

10 puncte 

 TOTAL 59 puncte 

 

La evaluarea proiectelor nu sunt acceptate diferenţe mai mari de 10 puncte între membrii Comisiei 

de evaluare şi selecţionare constituită în acest scop. 

Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul trebuie să întrunească un punctaj total de minim 

de 60 de puncte la criteriile de evaluare cantitative şi calitative însumate: (a + b) ≥ 60. 

Proiectele vor fi selecţionate în vederea finanţării în ordinea clasamentului rezultat ca urmare a 

evaluării, în limita sumelor disponibile. Clasamentul se realizează în ordinea descrescătoare a 

punctajelor. 

 

NUME, PRENUME EVALUATOR 
 
CALITATEA 
 
SEMNĂTURA 
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ANEXA nr.  9 
BENEFICIAR: ____________ 

 
 

FORMULAR 
Raport intermediar/final de activitate 

 
    Contract nr. ................................................................................................................................ 
    Data încheierii contractului ........................................................................................................ 
    Persoana juridică/persoana fizică..............................................................................................  
    Adresa ................................................................................................................................... 
    Telefon/fax .............................................................................................................................. 
    Denumire proiect ....................................................................................................................... 
    Data înaintării raportului ............................................................................................................ 
 
    I. Raport de activitate 
     1. Descrierea pe scurt a activităţilor desfăşurate până la data întocmirii raportului: 
(Descrierea nu va depăşi o pagină şi va cuprinde datele necesare unei evaluări de ansamblu a 
derulării programului/proiectului social şi verificării realităţii prestaţiilor: beneficiari, ecouri de presă, 
colaborarea cu alţi parteneri etc.). 
     2. Realizarea activităţilor propuse: 
(Au putut fi desfăşurate aceste activităţi în timpul planificat? DA/NU 
Dacă NU, propuneţi măsurile ce urmează a fi luate în continuare pentru realizarea tuturor 
activităţilor prevăzute în contract). 
     3. Rezultate obţinute şi rezultate aşteptate: 
(Rezultatele obţinute şi rezultatele aşteptate vor fi consemnate în raport cu fiecare activitate 
desfăşurată, în concepte măsurabile, indicatori de eficienţă. Anexaţi documente relevante, după 
caz). 
         4. Alte comentarii (după caz): 
____________________________________________________________________________ 
  
Preşedintele asociaţiei/fundaţiei/organizaţiei/persoană fizică ............................................................ 
(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)...................................................................................... 
 
Coordonatorul/managerul de proiect (al) programului/proiectului social ............................................     
(numele, prenumele şi semnătura)  .................................................................................................... 
 
Responsabilul financiar/managerul financiar (numele, prenumele şi semnatură) 
............................................................................................................................................................ 
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ANEXA nr. 10  

RAPORT FINANCIAR ( INTERMEDIAR + FINAL) 

Se completează doar pentru proiectele sociale 

Nume proiect: 

  

P
e
ri
o

a
d
a
 d

e
 

ra
p
o
rt

a
re

  

    
de 
la 

  la                                                     

Nr. 
crt. 

Categoria de 
cheltuieli 

Buget aprobat  
Cheltuieli  
Cerere de 

rambursare 1 

Sume 
achitate din 
Cererea de 
rambursare 

1* 

Cheltuieli 
Cerere de 

rambursare 
….. 

Sume 
achitate din 
Cererea de 

rambursare…
… 

Cheltuieli 
Cerere de 

rambursare 
finală 

Sume 
achitate din 
Cererea de 
rambursare 

finală 

Total 
cheltuieli din 
Cererile de 

rambursare la 
data de..... 

Total sume 
achitate din 
Cererile de 

rambursare la 
data de..... 

 % 
C.
J. 
Ia
si 

  % 
Ben
efici
ar 

Diferenţe de 
achitat la 

data de ......, 
din care: 

F
in

a
n
ţa

re
 n

e
ra

m
b

u
rs

a
b
ilă

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
 

C
J
 

C
o
fi
n

a
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ţa
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 b

e
n
e
fi
c
ia

r 

T
o

ta
l 
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b
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6
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

1 
Cheltuieli 
achiziţionare 
materiale 
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2 

Cheltuieli pentru 
achiziţioanarea de 
dotări (altele decât 
mijloacele fixe) 
necesare derulării 
proiectului, fapt 
constatat de către 
comisia de 
evaluare şi 
selecţionare 

                                                                

3 
Cheltuieli de 
prestări servicii 

                                                                

4 
Cheltuieli de 
cazare 

                                                                

5 Cheltuieli de masă                                                                 

6 
Cheltuieli de 
transport                                                                 

7 
Cheltuieli de 
închiriere (spaţii 
şi/sau aparatură) 

                                                                

8 
Cheltuieli de 
promovare şi 
publicitate 

                                                                

9 
Cheltuieli realizare 
tipărituri 

                                                                

10 
Cheltuieli de 
personal 

                                                                

11 
Alte cheltuieli 

                                                                

  
Cheltuieli 
neeligibile 

                                                                

  TOTAL                                                                 

Notă * conform documentelor justificative anexate                          

Data …………………                               

                                

Nume şi prenume reprezentant legal                             

Semnătura                              

Ștampila 
 

                             

Nume şi prenume responsabil financiar                              

Semnătura                      
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ANEXA nr.  11 

 

DECLARAŢIA DE IMPARŢIALITATE 
 

 
Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe Beneficiar în orice moment să 
acţioneze în conformitate cu obiectivele Autorităţii Finanţatoare, precum şi situaţia în care 
executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea 
proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese 
comune cu o altă persoană. 

Subsemnatul _______________________________, ca persoană fizică sau ca persoană 
cu drept de reprezentare a organizaţiei solicitante/ partenere 
_____________________________________________ în ceea ce priveşte implementarea 
proiectului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de 
interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi, de asemenea, mă oblig să informez Autoritatea 
Finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. 
  
Numele şi prenumele: 
 
Funcţia: 
 
Semnătura şi ştampila: 
 
Data: 
 

se va completa de Beneficiar doar la încheierea Contractului de finanţare nerambursabilă 
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ANEXA nr.  12 

 
Nr. înreg./Data ( Beneficiar)                                        Consiliul Judeţean Galaţi 
                                                                                                                          Nr. înreg./Data  
 

 

 

 

 

1. Cererea de rambursare nr. :……………………………. 

2. Perioada de referinţă de la ...../.../2020 până la....../...../2020 

(perioada de referinţă este dată de data efectuării de către Beneficiar a cheltuielilor ) 

 

3. Tipul cererii de rambursare: 

Cerere intermediară  

Cerere finală  

  
4. Date despre beneficiar: 

Numele beneficiarului:  

  

Adresa:  

  

Codul fiscal:  

  

Contact (nume şi funcţie): 
(tel., fax, e-mail) 

 
 
 

 

5. Detalii despre proiect: 

Denumirea Proiectului:  

 

Numărul şi data Contractului:  

 

Categoria Proiectului:  

 

Durata de implementare a 
Proiectului (conform Contractului – 
Art. 3): 

 

 

Data de început a proiectului:  

  
 
 

CERERE DE RAMBURSARE 
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6. Detalii despre contul bancar al Proiectului: 

Numele băncii:  

  

Adresa băncii:  

  

Codul IBAN:  

 

 

 

Beneficiar _____________________________________________________________________ 

 

Nume şi prenume _______________________________________________________________ 

 

(Semnătură şi ştampilă) 
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ANEXA nr. 13 a   
            

OPIS 
 DOCUMENTAŢIE CUPRINSĂ ÎN SOLICITAREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ  

DIN FONDURI PUBLICE 
(pentru persoane juridice fără scop patrimonial) 

Denumire/nume solicitant: ………………………………………………………………. 

Titlul proiectului: …………………………………………................…………………… 

NR. 
CRT. 

DENUMIRE DOCUMENT Pagina 

1. Cerere de finanţare  (Anexa nr. 1)  

2. Bugetul proiectului (Anexele nr. 2 şi nr. 2.1, după caz)  

3. CV-ul reprezentantului solicitantului, al managerului de proiect 
(responsabilului de proiect) şi al managerului financiar (responsabilului 
financiar) şi CV-ul persoanei juridice fără scop patrimonial (asociaţii ori 
fundaţii constituite conform legii sau cultele religioase recunoscute 
conform legii) 

 

4. Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 3)  

5. Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 4) şi copie 

conform cu originalul după buletin/carte de identitate a reprezentantului 

legal 

 

6. Copie conform cu originalul după documentele statutare, pentru solicitant 

şi parteneri după caz 

 

7. Copie conform cu originalul după Certificatul de Înregistrare Fiscală, a 

solicitantului şi partenerilor după caz 

 

8. Copie conform cu originalul după Certificatul de Înregistrare în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor, a solicitantului şi partenerilor după caz 

 

9. Extras la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pentru solicitant şi 

parteneri după caz 

 

10. Acord de asociere/parteneriat   

11. Certificatele de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară 

Locală şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi, care să 

stipuleze că solicitantul nu are datorii, pentru luna precedentă datei de 

depunere a proiectului (în original). Aceste documente vor fi depuse în 

termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de contestaţie, 

conform art. 38 

 

12. Dovada CONTRIBUŢIEI, în numerar, din partea Beneficiarului, alcătuită 

din cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului şi 

din valoarea neeligibilă a proiectului, justificată prin extras de cont semnat 

şi ştampilat de banca emitentă. Aceste documente vor fi depuse în 

termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de contestaţie, 

conform art. 38 

 

13. Dovada sediului/ filialei / punctului de lucru.  
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ANEXA nr. 13 b   
            

OPIS 
 DOCUMENTAŢIE CUPRINSĂ ÎN SOLICITAREA DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ DIN 

FONDURI PUBLICE 
( pentru persoane fizice) 

 
Denumire/nume solicitant: ………………………………………………………………. 

Titlul proiectului: …………………………………………................…………………… 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR.  
CRT. 

DENUMIRE DOCUMENT Pagina 

1. Cerere finanţare (Anexa nr. 1)   

2. Bugetul proiectului (Anexele nr. 2 şi nr. 2.1, după caz)  

3. CV-ul managerului de proiect, al managerului financiar (responsabilului 

financiar) şi CV-ul persoanei fizice autorizate 

 

4. Declaraţie conform art. 12 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 3)  

5. Declaraţie conform art. 21 din Legea nr. 350/2005 (Anexa nr. 4)  

6. Copie conform cu originalul după buletinul/cartea de identitate al/a 

persoanei fizice şi documentele statutare ale partenerilor, după caz 

 

7. Copie conform cu originalul a documentului care atestă calitatea de 

persoană fizică (forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din 

punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din 

România 

 

8. Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 

Tribunalul Galaţi sau alte documente echivalente 

 

9. Acord de asociere/parteneriat al solicitantului  

10. Certificatele  de Atestare Fiscală eliberate de Administraţia Financiară 

Locală şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi,  care 

să stipuleze că solicitantul nu are datorii fiscale, pentru luna 

precedentă datei de depunere a proiectului (în original). Aceste 

documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea 

perioadei de contestaţie, conform art. 38 

 

11. Dovada CONTRIBUŢIEI, în numerar, din partea Beneficiarului, 

alcătuită din cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă a 

proiectului şi din valoarea neeligibilă a proiectului, justificată prin extras 

de cont semnat şi ştampilat de banca emitentă. Aceste documente vor 

fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de 

contestaţie, conform art. 38 
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HOTĂRÂREA NR. 77 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea Programului pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul judeţului Galaţi, 
pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu 
modificările şi completările ulterioare 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 812/13.01.2020      

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2, 3, 4 şi 5; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea bugetului local al judeţului Galaţi 

şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2020-
2022; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit 
de interes general, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul judeţului Galaţi, 
pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul 
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi 
completările ulterioare, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Direcţia economie şi finanţe şi Direcţia programe din 

cadrul Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi de Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii 
contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2005. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul judeţului Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean (pentru proiecte sociale), 

conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 

(1) Autoritatea finanţatoare 

Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, în temeiul calităţii sale de autoritate finanţatoare, acordă finanţări nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Scopul programului 

Scopul programului este stimularea persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau a cultelor religioase recunoscute conform legii, 

care desfăşoară activităţi sociale pentru realizarea unor obiective de interes public local. 

(3) Definirea termenilor 

Proiect social: un set de activităţi orientate spre un obiectiv/grup de obiective, în care resursele umane, materiale şi financiare sunt coerent organizate pentru a produce bunuri/servicii 

sau schimbări ca răspuns la anumite nevoi în scopul prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii şi pentru care valoarea este 

crescută în mod principal pentru societate ca întreg, mai mult decât pentru indivizi particulari. 

(4) Durata 

Programul cuprinde o sesiune de selecţie a proiectelor pentru domeniul social - proiecte sociale, cuprinsă în intervalul martie 2020 (data publicării Anunţului de participare) – 15 decembrie 

2020 (data ultimei plăţi conform prevederilor din Ghidul solicitantului). 

(5) Obiectivele Programului 

a) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea, diversificarea şi/sau oferirea de servicii sociale de asistenţă de specialitate, îngrijire, găzduire şi sprijin 

material pentru victimele violenţei în familie (copii, femei şi vârstnici), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de criză; 

b) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale de asistenţă de specialitate, îngrijire, recuperare şi reabilitare, găzduire şi sprijin material 

pentru vârstnicii aflaţi în situaţie de risc social (fără suport material şi familial, cu venituri mici şi cu susţinători legali fără posibilităţi materiale, bolnavi şi capacitate redusă de realizare a unor 

activităţi de auto-gospodărire, fără adăpost etc.), inclusiv asistenţă specializată în situaţii de criză. 

c) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în creşterea accesului la servicii sociale şi de recuperare de specialitate pentru copiii cu dizabilităţi sau cu întârzieri în 

dezvoltare, cu vârste cuprinse între 0-12 ani şi organizarea de campanii de conştientizare şi informare, în vederea unei mai bune includeri a acestora în comunităţi; 

d) Stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în dezvoltarea de servicii sociale care să ofere siguranţă, suport şi refugiu pentru femei, mame şi copii din judeţul Galaţi, în 

cazuri de abuz în familie. 

e) Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale la nivelul judeţului Galaţi; 

f) Întărirea rolului organizaţiilor în viaţa socială a comunităţii. 

 

(6) Beneficiarii direcţi 
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Beneficiarii direcţi ai Programului sunt solicitanţii (persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii ori fundaţii constituite conform legii – sau culte religioase recunoscute conform 

legii, care desfăşoară activităţi sociale), care depun o propunere de proiect şi cărora li se atribuie un contract de finanţare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecţiei publice de 

proiecte. 

(7) Beneficiarii indirecţi 

Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii judeţului Galaţi, participanţi la activităţile care fac obiectul proiectelor cu finanţare nerambursabilă. 

(8) Bugetul Programului, tipurile de proiecte pentru care se acordă finanţare şi limitele de finanţare nerambursabilă. 

a) Suma alocată pentru program în anul 2020 este de 260.000 lei prevăzută în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Galaţi.  

b) Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi acordă finanţare nerambursabilă în anul 2020 pentru Proiecte sociale. 

(9)  Cuantumul contribuţiei de la bugetul Judeţului Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi este maxim 90% din valoarea eligibilă a proiectului. 

(10) Finanţările nerambursabile vor fi însoţite de o CONTRIBUŢIE, în numerar, din partea Beneficiarului, alcătuită din cofinanţarea de minim 10% din valoarea totală eligibilă 

a proiectului, precum şi valoarea neeligibilă a proiectului. 

(11)  În cazul în care plafonul maxim acordat de Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi reprezintă mai puţin de 90% din valoarea eligibilă a proiectului, cofinanţarea ce revine 

Beneficiarului va fi calculată, în mod corespunzător, la aceste plafoane, astfel încât să acopere diferenţa până la 100%.  

(12)  Valoarea totală eligibilă a Proiectului – totalul cheltuielilor eligibile care sunt luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, conform prevederilor din Ghidul 

solicitantului şi care constituie bază de calcul pentru cuantumul contribuţiei Autorităţii Finanţatoare şi a Beneficiarului.  

(13)  Valoarea totală neeligibilă a Proiectului – totalul celorlalte cheltuieli, altele decât cele eligibile, care sunt necesare implementării Proiectului şi care sunt în sarcina exclusivă a 

Beneficiarului. 

(14)  Valoarea totală a Proiectului -  reprezintă valoarea totală eligibilă a proiectului plus valoarea totală neeligibilă a proiectului. 

(15)  Procedura aplicată: Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui contract de finanţare nerambursabilă încheiat între 

Autoritatea Finanţatoare, reprezentată de Preşedintele acesteia şi Beneficiar, în urma aplicării procedurii selecţiei publice de proiecte.  

(16)  Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:  

a) Libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, 

Beneficiar; 

b) Eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi 

financiare pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă; 

c) Transparenţa, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice 

persoană fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui contractul respectiv;  

d) Excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare 

nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare; 

e) Neretroactivitatea, excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de 

finanţare, cu excepţia fondurilor financiare cheltuite de beneficiar pentru continuarea programului, în limita plafonului de cofinanţare solicitat. 

f) Cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie în numerar, din partea Beneficiarului, de minim 10% din valoarea totală eligibilă a 

Proiectului. 

(17)  Implementarea Programului  

În vederea implementării Programului, vor fi parcurse următoarele etape conform art. 6 lit. b) – j) şi art. 18 alin (1) şi (2) din Legea nr. 350/2005: 

a) Publicarea anunţului de participare – responsabil – Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi; 

b) Înscrierea candidaţilor – candidaţii interesaţi care vor depune proiecte şi Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, care va înregistra proiectul; 

c) Transmiterea documentaţiei – Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi; 

d) Prezentarea propunerilor de proiecte – Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor în vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice în 

conformitate cu prevederile Legii 350/2005, organizată în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

e) Verificarea documentelor de calificare – Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor, organizată în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi;  

f) Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare nerambursabilă – Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor, organizată în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Galaţi; 

g) Comunicarea rezultatelor – Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor, organizată în baza Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi; 

h) Încheierea contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă – Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi; 

i) Publicarea anunţului de atribuire a contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă – Autoritatea Finanţatoare, respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi; 

j) Publicarea raportului financiar, care va cuprinde programele finanţate, beneficiarii şi rezultatele contractului/contractelor de finanţare nerambursabilă – Autoritatea Finanţatoare, 

respectiv Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi. 

(18) Prevederi finale 

Programul pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 2020 din bugetul Judeţului Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, pentru activităţi nonprofit de interes judeţean, 

exclusiv pentru proiecte sociale, conform prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes 

general, cu modificările şi completările ulterioare, este publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-VI-a, conform prevederilor legale în vigoare.   

Documentaţiile pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiect vor fi publicate pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Galaţi, www.cjgalati.ro, şi vor fi puse la dispoziţia 

tuturor persoanelor interesate. 

Anunţul de participare la selecţia de proiecte va respecta aspectele vizând transparenţa şi publicitatea stipulate de art. 16, 19 şi 20 ale Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor 

nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare.          
 

 

HOTĂRÂREA NR. 78 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea parteneriatului dintre U.A.T. județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Palatul Copiilor Galaţi în 
vederea organizării a unor activități extracurriculare de interes judeţean 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.953/13.02.2020     

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2 şi 4; 
Având în vedere solicitarea Palatului Copiilor Galați nr.1953/10.02.2020; 
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin (3) lit. a), alin. (5) lit. a), alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre U.A.T. județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi și  Palatul Copiilor Galați 
în vederea organizării unor activități extracurriculare de interes județean.  

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat dintre U.A.T. județul Galați prin Consiliul Judeţean Galaţi  și  Palatul Copiilor 
Galați, Anexă la prezenta hotărâre. 

(3) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Galați cu semnarea, în numele și pe seama Consiliului Județean 
Galați, a Acordului de parteneriat. 

http://www.cjgalati.ro/
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Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 46.085,00 lei necesară organizării, la Galați, a unor activități extracurriculare de 
interes județean. 

(2) Suma menţionată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galaţi pe anul 2020, în conformitate cu 
documentele justificative ale cheltuielilor angajate pentru organizarea activităților amintite.  

 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Palatului Copiilor Galați. 
(2) Direcția de Economie și Finanţe și Direcția Programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

PALATUL COPIILOR GALAȚI  cu sediul în Galați, str. Mihai Bravu  nr. 28, reprezentat legal prin Charlotte BARBU, în calitate de Director,  

și  

CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI, cu sediul Galați, str. Eroilor nr. 7, cod 800119, reprezentat legal prin domnul Costel FOTEA în calitate de Președinte,  

au convenit încheierea prezentului ACORD DE PARTENERIAT în următoarele condiții: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

Obiectul acestui parteneriat constă în organizarea a zece activități extracurriculare, pe perioada anului 2020, în parteneriat cu Palatul Copiilor Galați. 

La evenimentele ce se vor desfășura în perioada februarie - iunie 2020, se estimează participarea unui număr aproximativ de 1.400 elevi, 215 profesori coordonatori și 900 de părinți. 

În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 

Obligațiile PALATULUI COPIILOR GALAȚI  

- coordonează organizarea și desfășurarea activităților extracurriculare, după cum urmează: 

• Turnul Eiffel - Regina Parisului, Martie 2020, 

• Tradiții francofone, Mai 2020, 

• Piano Top Music, Aprilie 2020, 

• Artă, tehnică, creativitate, Iunie 2020, 

• Ucenici la porțile credinței, Iunie 2020, 

• Copii în lumea inocenței, Iunie 2020, 

• Copiii din Holocaust, Iunie 2020, 

• Festivalul județean școlar de șah, Februarie 2020, 

• Moștenire cultural-europeană, Iunie 2020, 

• Festival „De pe scena școlii, pe scena vieții”, Mai 2020. 

- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a activităților extracurriculare (trofee, medalii, materiale consumabile, materiale promovare, premii etc.), conform 

solicitării Palatului Copiilor Galați; 

- asigurarea participării reprezentanților partenerului la concursurile organizate; 

- promovarea evenimentului la nivel local, regional și internațional. 

Obligațiile U.A.T. județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi  

- asigurarea resurselor financiare necesare bunei organizări și desfășurări a activităților extracurriculare (trofee, medalii, materiale consumabile, materiale promovare, premii etc.), conform 

solicitării Palatului Copiilor Galați: 

• Turnul Eiffel - Regina Parisului, Martie 2020, 6.160 lei, 

• Tradiții francofone, Mai 2020, 5.315 lei, 

• Piano Top Music, Aprilie 2020, 3.530 lei, 

• Artă, tehnică, creativitate, Iunie 2020, 3.090 lei, 

• Ucenici la porțile credinței, Iunie 2020, 4.940 lei, 

• Copii în lumea inocenței, Iunie 2020, 5.570 lei, 

• Copiii din Holocaust, Iunie 2020, 3.000 lei, 

• Festivalul județean școlar de șah, Februarie 2020, 9.000 lei, 

• Moștenire cultural-europeană, Iunie 2020, 1.980 lei, 

• Festival „De pe scena școlii, pe scena vieții”, Mai 2020, 3.500 lei. 

- promovarea evenimentului la nivel județean și regional. 

- punerea la dispoziţie a spațiilor necesare și a tuturor elementelor de logistică pentru buna desfăşurare a activităților. 

 

III. DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord este valabil pe o perioada de 1 an, începând cu data semnării lui de către ambele parți, cu posibilitatea pre lungirii lui automate, pe perioade similare, în cazul în care nu este 

denunțat de oricare din părți, cu un preaviz de 30 de zile calendaristice. 

 

IV. ÎNCETAREA ACORDULUI 

Prezentul acord încetează la expirarea duratei pentru care a fost încheiat. 

Prezentul acord a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

                                                                                         Consiliul Judeţean Galaţi,                                                    Palatul Copiilor Galaţi,  

                                                                                                      Preşedinte,                                                                            Director, 

                                                                                                  Costel FOTEA                                                                 Charlotte BARBU 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 79 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea asocierii dintre U.A.T. judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de Jos” 
din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Forumului de Cooperare în regiunea Dunării 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.713/13.02.2020       

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 2; 
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Având în vedere solicitarea Universității „Dunărea de Jos” din Galaţi nr. 1713/11.02.2020; 
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), e), alin (3) lit. a), alin. (5) lit. p) şi lit. q), alin. (7) lit. a) din 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă asocierea dintre U.A.T. judeţul Galaţi prin Consiliul Județean Galați şi Universitatea „Dunărea de 
Jos” din Galați, în vederea organizării, la Galați, a Forumului de Cooperare în regiunea Dunării. 

(2) Se aprobă Acordul – Cadru de parteneriat prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(3) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele Consiliului Judeţean Galaţi, a 

Acordului – Cadru de parteneriat. 
 
Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 30.000 lei necesară organizării, la Galați, a Forumului de Cooperare în Regiunea 

Dunării.  
 
Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Universității „Dunărea de Jos” din Galați. 
(2) Direcția de Economie și Finanţe și Direcția Programe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

ACORD – CADRU DE PARTENERIAT 

Nr. ______/______ 

 

Art.1. PĂRȚILE ACORDULUI 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Eroilor nr. 7, jud. Galaţi,  tel. 0236 - 302520, fax 0236 - 460703, cod fiscal 3127476, reprezentată prin dl. Costel 

FOTEA - Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de partener eveniment, pe de o parte, 

şi 

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI,  cu sediul în  municipiul Galaţi, str. Domnească nr. 47, jud. Galaţi, tel. 0336 - 130108, fax 0236 - 461353, cod fiscal 3127522, 

reprezentată prin Rector, ………………………………………, în calitate de organizator eveniment, pe de altă parte.  

 

Art.2. OBIECTUL ACORDULUI 

Asocierea în vederea organizării evenimentului „Forumul de Cooperare în regiunea Dunării” în perioada 27 - 28 aprilie 2020, pentru care s-a obţinut Patronajul Ministerului Afacerilor 

Externe. 

Contribuția Consiliului Județean Galați în cadrul acestui parteneriat constă în: 

- punerea la dispoziție a sălii „Auditorium” din cadrul Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați pentru prima zi de desfășurare a evenimentului;  

- asigurarea unui spectacol susținut de Ansamblul folcloric „Doina Covurluiului” din cadrul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați; 

- asigurarea serviciilor de cazare pentru un număr de 5 persoane participante la lucrările Forumului de Cooperare în regiunea Dunării; 

- punerea la dispoziție a unei broșuri de prezentare a județului Galați; 

- asigurarea resurselor materiale şi financiare pentru buna desfăşurare a evenimentului. 

Contribuția Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați în cadrul acestui parteneriat constă în: 

- coordonarea organizării evenimentului în zilele de 27 - 28 aprilie; 

- asigurarea infrastructurii și logisticii necesare desfăşurării în bune condiţii a evenimentului; 

- asigurarea cazării şi a meselor pentru participanţii la eveniment; 

- asigurarea serviciilor de transport pentru participanți; 

- asigurarea resurselor materiale şi financiare pentru buna desfăşurare a evenimentului. 

 

Art.3. DURATA ACORDULUI 

Prezentul acord este încheiat pentru perioada de desfăşurare a evenimentului. 

 

Art.4. ANGAJAMENT DE RESPECTARE A PROCEDURII DE ACORDARE A PATRONAJULUI PREȘEDINȚIEI ROMÂNIEI LA CONSILIUL UNIUNII EUROPENE  

Părțile se angajează să respecte procedura operațională privind cooperarea cu parteneri asociativi în promovarea unor subiecte de interes, în special în ceea ce privește sursele de finanțare, pe 

care le certifică a nu proveni de la persoane fizice sau juridice care se încadrează în lista de excluderi din capitolul privind eligibilitatea, respectiv partide sau mișcări politice, entități cu 

tendințe extremiste, care vizează suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale sau care incită la ură, entități care nu promovează în activitatea lor teme de anvergură europeană. 

Prezentul acord s-a încheiat astăzi,…………….., într-un număr de … exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

                                                                                         Consiliul Judeţean Galaţi,                                   Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 

                                                                                                      Preşedinte,                                                                            Rector, 

                                                                                                  Costel FOTEA                                                              …………………….. 

 
HOTĂRÂREA NR. 80 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare şi dotare a Unităţii Primiri Urgenţe, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.046/13.02.2020     

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 cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 2; 
Având în vedere adresa nr. 2.046/11.02.2020 primită de la SC SUBMIT SRL Iași;  
Având în vederea prevederile Contractului de Finanțare nr. 4.091/03.04.2019 încheiat între Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați privind acordarea finanțării 
nerambursabile pentru implementarea proiectului nr. 119079 intitulat «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri 
Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 251 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului și 
a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, 
Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 2 din 29 ianuarie 2019 privind modificarea Hotărârii nr. 251 
din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
«Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 129 din 27 iunie 2019 privind modificarea Hotărârii nr. 251 
din 19 decembrie 2017 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru realizarea obiectivului 
«Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați»; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 268 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a 
proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol 
Andrei” Galați»; 

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul 
Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», în cuantum de 7.112.888,19 lei (TVA inclus), din care valoarea totală 
eligibilă este 6.614.695,28 lei și valoarea totală neeligibilă este 498.192,91 lei. 

 

Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 132.293,92 lei, reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă 
a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 498.192,91 lei în cadrul proiectului «Extindere, modernizare și 
dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați».  

(2) Creditele bugetare și creditele de angajament, în limita sumei necesare finanțării valorii corespunzătoare 
activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 

 

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 268 din 28 noiembrie 
2019 privind aprobarea valorii totale a proiectului «Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic 
Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați» își încetează aplicarea. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
 

HOTĂRÂREA NR. 81 
din 20 februarie 2020 

 
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: 1.976/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 2; 
Având în vedere adresa nr. 1976/10.02.2020 primită de la S.C. SERVLAND S.R.L. (lider de asociere);  
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 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”»; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă 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”», după cum urmează: 

1. Articolul 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 
12.288.818,56 lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală eligibilă este 10.690.238,44 lei și valoarea totală neeligibilă este 
1.598.580,12 lei. 

2. Articolul 3 alin. (1) va avea următorul conținut: „Se aprobă contribuția proprie în proiect a 1.598.580,12 lei, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2,00% din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 213.804,78 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «Extindere, reabilitare, modernizare și dotare 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”».” 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

HOTĂRÂREA NR. 82 
din 20 februarie 2020 

 
privind: modificarea Hotărârii 114 din 31 mai 2018 privind aprobarea proiectului „Extindere, reabilitare, modernizare şi 
dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi” şi a cheltuielilor legate de acesta 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.045/13.02.2020 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
Având în vedere referatul de aprobare a iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Galaţi; 
Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2, 3 şi 4; 
Având în vedere Contractul de finanţare nr. 4249/24.04.2019 încheiat între Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi 

Administraţiei, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud – Est şi U.A.T. Județul Galați; 
Având în vedere adresa nr. 451/10.02.2020 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 actualizarea prețului manoperei, înregistrată la 
Consiliul Județean Galați cu nr. 2045/11.02.2020; 

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea 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 9.855.820,34  lei (inclusiv TVA), din care valoarea totală 
eligibilă este 9.426.362,27 lei și valoarea totală neeligibilă este 429.458,07 lei”. 

Art.3. (1) va avea următorul conținut: 
„Se aprobă contribuția proprie în proiect a 429.458,07 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. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
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HOTĂRÂREA NR. 83 
din 20 februarie 2020 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 269 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a 
proiectului «Extindere şi modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galaţi» 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.540/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2, 3, 4 şi 6; 
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 Hotărârea 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”; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 43 din 26 februarie 2019 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”; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 269 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea valorii totale a 
proiectului „Extindere și modernizare variantă ocolitoare a Municipiului Galați”; 

Având în vedere adresa nr. 310 din 29.01.2020 a Societății Elada Elit Consulting S.R.L., înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 1540 din 30.01.2020; 

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

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 269 din 28 noiembrie 2019 privind aprobarea 
valorii totale a proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați», după cum urmează: 

Articolul 1 va avea următorul cuprins:  
„Art.1. Se aprobă valoarea totală a proiectului «Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați», în 

cuantum de 135.292.870,11 lei (TVA inclus), din care valoarea totală eligibilă este 135.196.480,11 lei (TVA inclus) și valoarea 
totală neeligibilă este 96.390,00 lei (TVA inclus).” 

Articolul 2 va avea următorul cuprins:  
„Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 2.696.837,23 lei (TVA inclus), reprezentând contribuția proprie de 1,994 % din 

valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 96.390,00 lei (TVA inclus) în cadrul proiectului 
«Extindere și modernizare variantă ocolitoare a municipiului Galați».” 

 
Art.II. Se aprobă Actul adițional nr. 3 la Acordul de parteneriat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 

ACT ADIŢIONAL NR. 3 

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 … nr. ….., CNP …. 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. Ionuţ-Florin PUCHEANU, având funcţia de Primar, identificat prin C.I. seria …. nr. …, CNP… având calitatea de 

Partener, astfel: 

                                                           
1 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. (4) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016; 
2 Se vor avea în vedere prevederile art. 39 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 93/2016. 
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Contul de venituri (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: 

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 cererea 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: 

 (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 %) – 96.390,00 lei, reprezentând 100 % din valoarea totală neeligibilă a 

proiectului 

Valoarea contribuției la valoarea totală a proiectului (în lei și %) - 2.793.227,23 lei, reprezentând 2,064 % din valoarea totală a 

proiectului.  

UAT Municipiul Galați Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (în lei și %) – 5.960,00 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 %) – 5.960,00 lei, 0,004 % din valoarea totală a proiectului” 

 

Art. 3. Dispoziții finale 

Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat și ale Actului Adițional nr. 1 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. 84 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului 
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galaţi” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.137/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2, 3 şi 6; 
Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Codul apel POIM/6/3/1/Reducerea numărului de depozite neconforme și 

creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a deșeurilor în România din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 
(POIM) 2014 – 2020, Axa prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, 
Obiectivul Specific 3.1 – Reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea gradului de pregătire pentru reciclare a 
deșeurilor în România;  

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

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin. (3) lit. a) și f), alin. (5) lit. m) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare aferent proiectului 
„Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Galați”, conform Anexei 1, parte integrantă la hotărâre.   

 
Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea anexelor: Anexa 2 - Planul anual de evoluţie a 

tarifelor si taxei speciale  a  serviciului  de  salubrizare, din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 231/22 octombrie  2019 şi 
Anexa III - Planul anual de evoluţie a tarifelor si taxelor, aferentă Anexei 3 din Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 231/22 
octombrie 2019 precum şi ANEXA 2 - Planul anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare din 
Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 29/30 ianuarie 2020 şi ANEXA NR. 3 - Anexa III la Documentul de poziție – Planul 
anual de evoluție a tarifelor și taxei speciale a serviciului de salubrizare din  Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 29/30 
ianuarie 2020. 

 
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOSERV Galați. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 
ANEXA nr. 1 

 

PLANUL ANUAL DE EVOLUȚIE A TARIFELOR ȘI TAXEI SPECIALE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE 

 

 

Planul anual de evoluție a tarifului unic pe tonă 

 

Tarif  în lei pe tonă, fără TVA,  

prețuri constante  
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Tarif pentru populație 265,60 275,90 286,20 296,50 306,81 317,11 327,41 337,71 

Tarif pentru utilizatori non-casnici 420,00 480,00 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 

 

continuare 

Tarif  în lei pe tonă, fără TVA,  

prețuri constante 
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Tarif pentru populație 348,01 358,31 368,61 378,91 389,21 399,51 409,82 420,12 430,42 440,72 

Tarif pentru utilizatori non-casnici 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 

 

cotinuare 

Tarif  în lei pe tonă, fără TVA,  

prețuri constante 
2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Tarif pentru populație 451,02 461,32 471,62 481,92 492,22 502,52 561,25 561,25 561,25 

Tarif pentru utilizatori non-casnici 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 561,25 
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PLANUL DE EVOLUȚIE A TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE PENTRU POPULAȚIE 

 

 

Nivelul propus al taxei (în termeni reali),  

în lei/pers/lună 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Taxa lunară municipiul Galați 7,99  8,30  8,60  8,91  9,33  9,64  9,95  10,27  

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați 6,86  7,12  7,39  7,66  7,92  8,19  8,45  8,72  

Taxa lunară rural 4,90  5,09  5,28  5,47  5,66  5,85  6,04  6,23  

 

continuare 

Nivelul propus al taxei (în termeni reali),  

în lei/pers/lună 
2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 

Taxa lunară municipiul Galați 10,58  10,89  11,20  11,52  11,83  12,14  12,46  12,77  13,08  13,40  

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați 8,99  9,25  9,52  9,78  10,05  10,32  10,58  10,85  11,11  11,38  

Taxa lunară rural 6,42  6,61  6,80  6,99  7,18  7,37  7,56  7,75  7,94  8,13  

 

continuare 

Nivelul propus al taxei (în termeni reali),  

în lei/pers/lună 
2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 

Taxa lunară municipiul Galați 13,71  14,02  14,34  14,65  14,96  15,28  17,06  17,06  17,06  

Taxa lunară urban, fără municipiul Galați 11,65  11,91  12,18  12,44  12,71  12,98  14,49  14,49  14,49  

Taxa lunară rural 8,32  8,51  8,70  8,89  9,08  9,27  10,35  10,35  10,35  
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HOTĂRÂREA NR. 85 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea acordurilor de parteneriat între U.A.T. Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi şi Consiliul Local 
Vilcovo, Regiunea Odessa, Ucraina, Consiliul Raional Cantemir, Republica Moldova, Consiliul Local Kutaisi, Republica 
Georgia şi U.A.T. Judeţul Constanţa prin Consiliul Judeţean Constanţa în vederea implementării proiectului „Escapeland – 
Joint Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” („Escapeland – Dezvoltare şi promovare în 
comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 802/12.02.2020      

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2, 4 şi 5; 
Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014—2020, 

Prioritatea 1 – Promovarea afacerilor și antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre; Obiectivul tematic 1.1 - Promovarea în 
comun a afacerilor și antreprenoriatului în sectoarele turismului și culturii; 

Având în vedere adresa nr. 14594/23.12.2019 a Secretariatului Tehnic Comun al Programului Operaţional Comun 
Bazinul Mării Negre 2014—2020 cu privire la semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Escapeland – Joint 
Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” („Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a 
Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”); 

Având în vedere avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației înregistrat la Consiliul Județean 
Galați cu nr. 802/27.01.2020; 

Având în vedere avizul Ministerului Afacerilor Externe înregistrat la Consiliul Județean Galați cu nr. 802/10.02.2020; 
Având în vedere prevederile art. 41 alin. (3) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele; 
Având în vedere prevederile art. 89 alin. (10), alin. (11) și art. 173 alin. (1) lit. b), d) şi e), alin. (5), lit. e), n), alin. (7) 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Local 
Vilcovo, Regiunea Odessa, Ucraina în vederea implementării proiectului „Escapeland – Joint Development and Promotion of 
Active Tourism in the Black Sea Basin” („Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării 
Negre”), în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Raional 
Cantemir, Republica Moldova în vederea implementării proiectului „Escapeland – Joint Development and Promotion of Active 
Tourism in the Black Sea Basin” („Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării 
Negre”), în forma prevăzută în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

 

Art.3. Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și Consiliul Local 
Kutaisi, Republica Georgia în vederea implementării proiectului „Escapeland – Joint Development and Promotion of Active 
Tourism in the Black Sea Basin” („Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării 
Negre”), în forma prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Se aprobă acordul de parteneriat între UAT Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și UAT Județul 
Constanța, România prin Consiliul Județean Constanța în vederea implementării proiectului „Escapeland – Joint Development 
and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” („Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a Turismului 
Activ în Bazinul Mării Negre”), în forma prevăzută în Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre. 

 

Art.5. Acordurile de parteneriat se vor semna în limba engleză, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului 
aferent Programului Operațional comun Bazinul Mării Negre 2014 – 2020. 

 

Art.6. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor demersurilor aferente semnării 
acordurilor de parteneriat și implementării, în numele Consiliului Judeţean Galaţi, a proiectului „Escapeland – Joint 
Development and Promotion of Active Tourism in the Black Sea Basin” („Escapeland – Dezvoltare și promovare în comun a 
Turismului Activ în Bazinul Mării Negre”). 

 

Art.7. (1) Prezenta hotărâre va fi comunicată Consiliului Local Vilcovo, Ucraina, Consiliului Raional Cantemir, 
Republica Moldova, Consiliului Local Kutaisi, Republica Georgia și Consiliului Județean Constanța, România. 

(2) Direcţia de dezvoltare regională, Direcția arhitect şef, Direcţia economie şi finanţe, Direcția patrimoniu şi Serviciul 
licitații, monitorizare a serviciilor comunitare de utilitate publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Galaţi vor răspunde de punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
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ANEXA nr. 1 
 
            

 

 

   
 Programme funded by the  

 EUROPEAN UNION  
 
 

 
           ACORD DE PARTENERIAT 

           între Liderul de proiect și Partenerii de proiect 

                 pentru Programul Operațional Comun < Bazinul Mării Negre> 2014-2020 

 

 

Având în vedere: 

 

Regulamentul (EU) Nr. 232/2014 Al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 Martie 2014 de stabilire a unui instrument European de Vecinatate. 

Regulamentul de implementare al Comisiei nr. 897/2014 din 18 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul 

Regulamentului (EU) nr. 232/2014 a Parlamentului European şi al Consilului de stabilire a Instrumentului European de vecinătate (“Regulamentul nr. 897/2014”), 

Programul operaţional Comun Bazinul Mării Negre  2014-2020, aprobat de Comisia Europeana prin Decizia nr. 9187/18.12.2015, 

Și în baza deciziei Comitetului Comun de Monitorizare al "Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre  2014-2020" de la 17.09.2019 de a acorda o finanţare proiectului, 

 

Unitatea administrativă teritorială județul Galați, strada Eroilor, nr. 7, 800119, Galați, România, reprezentată de către dl. Costel Fotea, Președinte 

pe de o parte, 

şi 

Consiliul Local Vilkovo, strada Marine Paratroopers, nr. 18, 68355, Vilkovo, regiunea Odessa, Ucraina, reprezentată de către dl. Mykola Dziadzin, Primar 

 

pe de altă parte, 

 

convin după cum urmează: 

 

 

ARTICOL 1 – OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI DISPOZIȚIILE GENERALE 

1.1. Obiectivul prezentului acord de parteneriat (denumit în continuare "Acordul") este reprezentat de definirea regulilor în vederea implementării comune a proiectului: Escapeland - 

Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre, BSB1108  şi crearea unui parteneriat între Liderul de proiect şi Partenerul. 

1.1 În cazul în care în acest Acord este menționat "AM", acesta se referă la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, care va semna Contractul de Grant cu Liderul de 

proiect și va acorda finanțarea grantului. AM nu este parte la prezentul acord. 

1.2 Liderul de proiect şi Partenerul vor coopera în mod activ în implementarea proiectului. În plus, aceștia cooperează în ceea ce privește personalul și finanțarea proiectului. Liderul de 

proiect si Partenerul sunt responsabili din punct de vedere juridic și financiar pentru activitățile pe care le desfășoară și pentru ponderea fondurilor Uniunii pe care le primesc. 

Indatoririle specifice, precum și responsabilitățile financiare ale Liderului de proiect și ale Partenerului se stabilesc în prezentul acord. 

1.3 Liderul de proiect și Partenerul pun în aplicare proiectul pe propria răspundere și în conformitate cu Descrierea proiectului, în scopul indeplinirii obiectivelor stabilite în acesta. 

1.4 Liderul de proiect și Partenerul vor implementa proiectul cu grija, eficiența, transparența și diligența necesare, în conformitate cu cele mai bune practici din domeniul în cauză și în 

conformitate cu prezentul Acord. 

În acest scop, Liderul de proiect și Partenerul vor mobiliza toate resursele financiare, umane și materiale necesare pentru implementarea completă a proiectului așa cum se specifică 

în Descrierea proiectului. 

1.5 Partenerul declară că s-a familiarizat cu Programul Operațional Comun și a citit Ghidul pentru Solicitanții de Grant și Contractul de Grant, înțelegand și acceptând obligațiile și 

condițiile contractuale stipulate în acesta. 

1.6 Partenerul se asigură că grantul ENI plătită de Liderul de proiect este gestionat în conformitate cu Contractul de Grant și anexele sale și prezentul Acord. 

1.7 Orice date cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul executării, gestionării și monitorizării Contractului de către AM și pot fi transmise, de asemenea, organelor 

responsabile de monitorizare sau inspecție în conformitate cu Articolul 33 din Regulamentul de implementare al Comisiei (UE) Nr. 897/2014 al Consiliului din 18 august 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (EU) nr. 232/2014 a Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a Instrumentului European de vecinătate (“Regulamentul nr. 897/2014”) sau orice alte organisme / entități autorizate de AM. Partenerul va avea dreptul de acces la datele 

sale personale și dreptul de a rectifica datele. În cazul în care Partenerul are întrebări privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta le va adresa Autorității de Management 

prin intermediul Liderului de proiect. 

1.8 Partenerul va limita accesul și utilizarea datelor cu caracter personal strict necesar pentru executarea, administrarea și monitorizarea Contractului și va adopta toate măsurile de 

securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a păstra cea mai strictă confidențialitate și pentru a limita accesul la aceste date. 

1.9 Partenerul înțelege și este de acord că Autoritatea de management poate delega sarcinile legate de monitorizarea implementării proiectului către Secretariatul Tehnic Comun al 

Programului ("STC"). Partenerul trebuie să răspundă tuturor solicitărilor scrise din partea Autorității de Management / Secretariatului Tehnic Comun în termenul stabilit în cererea 

respectivă și trebuie să sprijine AM / STC în îndeplinirea sarcinilor lor, inclusiv vizitele la fața locului și alte sarcini legate de monitorizarea, evaluarea și implementarea Programului 

și a proiectului. 

1.10 Partenerul înțelege și este de acord că, pentru buna implementare a Contractului și a prezentului Acord, Autoritatea de Management poate emite instrucțiuni, îndrumări, manuale, 

etc., fie in mod direct, fie prin intermediul Secretariatului Tehnic Comun, în conformitate cu prevederile Contractului. 

1.11 Partenerul trebuie să utilizeze sistemul de control stabilit la nivel național pentru verificarea cheltuielilor.  

1.12 Partenerul trebuie să încarce și să valideze datele în sistemul electronic al Programului în conformitate cu instrucțiunile AM /STC. 

1.13  Toate trimiterile cu privire la zilele din Contractul de Grant și în prezentul Acord se referă la zile calendaristice, cu excepția cazului în care nu se specifică altfel. 

ARTICOL 2 – DURATA ACORDULUI 

2.1 Prezentul acord intră în vigoare la data intrării în vigoare a Contractului de Grant. 

2.2 Implementarea proiectului va începe la data specificată în Contractul de Grant. Liderul de proiect va informa Partenerul fără  întârziere cu privire la semnarea Contractului de Grant și 

data de începere a implementării proiectului. 

2.3 Perioada de implementare a proiectului este cea specificată în Contractul de Grant. 

2.4 Perioada de valabilitate a prezentului Acord se încheie la cinci ani de la data plății soldului pentru Program. AM va informa Liderul de proiect cu privire la această dată. 

ARTICOL 3 – VALOAREA PROIECTULUI 

3.1 Valoarea totală eligibilă a proiectului se estimează la 1 377 103.96 EURO. 

3.2 AM va finanța o sumă maximă de 1 266 935.62 EURO, echivalentă cu 92% din valoarea totală eligibilă estimată a proiectului. 

3.3 Liderul de proiect se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 31 680 EURO. 

3.4 Partenerul se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 17 360.55 EURO. 

 

ARTICOL 4 - PLĂŢI  

4.1 Contributia totală a grantului ENI care urmează a fi plătită de către Liderul de proiect către Partener este 199 646.25 EURO.  
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Liderul de proiect va plăti grantul Partenerului în modul următor: 

- Prefinanțare tranșă: 79 858. 5 EURO (40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru implementarea proiectului) în contul bancar dedicat fără întârziere de la data 

primirii tranșei din Grant de la AM; 

- Plată intermediară: 79 858. 5 EURO (maxim 40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru implementarea proiectului) în contul bancar dedicate, fără întârziere de la 

data primirii tranșei din Grant de la AM;  

- Soldul final (maxim 20% sau soldul Grantului ENI corespunzător prevăzut pentru implementarea proiectului) 39 929. 25 EURO în contul bancar dedicate, fără întârziere de la data 

primirii tranșei din Grant de la AM. 

4.2 Liderul de proiect va efectua plăţi către Partener în euro. 

4.3 Liderul de proiect va transfera Partenerului sumele corespunzătoare ale Grantului în termen de 5 zile zile de la datele menţionate mai sus, fără a face nici o deducere, reținere sau o 

altă taxă specifică. 

4.4 Daca apar circumstanțe excepționale, AM poate opri plata către Liderul de proiect sau poate solicita Liderului de proiect să reţină plata către Partener. 

4.5 AM va efectua fiecare plată în condițiile disponibilității fondurilor. 

4.6 În cazul în care costurile totale ENI acceptate aferente părții din proiect implementate sub responsabilitatea Partenerului sunt mai mici la sfârșitul proiectului decât costul estimat al 

ENI menționat la Articolul 4.1, Partenerul este limitat la suma aprobată de AM pentru partea respectivă a proiectului.   

4.7 În cazul proiectelor care includ infrastructură,  Partenerul trebuie să transmită Liderului de proiect, în termenul de 4 luni de la data semnării Contractului, dar anterior depunerii 

cererii de plata individuale intermediare, autorizaţia de construire sau orice alte detalii de executie, documentaţie tehnică, planşe arhitecturale şi tehnice aprobate, consimţăminte, 

aprobări, autorizații și acorduri, după emiterea autorizaţiei de construire, în măsura în care acestea sunt prevăzute de legile naţionale ale respectivei ţări.  

4.8 În absenţa documentelor menționate la Articolul 4.7., plata tranșelor intermediare nu va fi efectuată și Contractul poate fi reziliat în conformitate cu Articolul 17. 

Raportul de verificare a cheltuielilor 

4.9 Partenerul trebuie să transmita Liderului de proiect un raport de verificare a cheltuielilor de proiect, conform instrucțiunilor AM, în conformitate cu Articolul 1.11, elaborat de un 

controlor desemnat în conformitate cu sistemul de control stabilit la nivel național, pentru a fi atașat la: 

- orice solicitare de plată intermediară; 

- orice raport final. 

Controlorul verifică dacă costurile declarate de Partener sunt reale, corect înregistrate și eligibile, inclusiv necesare pentru implementarea proiectului, în conformitate cu Contractul și 

prezentul Acord, precum și cu venitul părții din proiectul implementat sub responsabilitatea sa și elaborează un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu instrucțiunile 

AM potrivit Articolului  1.11. 

Liderul de proiect va transmite AM rapoartele de verificare a cheltuielilor cu toate constatările factuale de la toți controlorii Partenerilor implicați în proiect. 

Raportul de verificare a cheltuielilor care însoțește o cerere de plată a soldului final include toate cheltuielile care nu sunt acoperite de niciun raport anterior de verificare a 

cheltuielilor. 

Pe baza raportului de verificare a cheltuielilor, în conformitate cu instrucțiunile AM potrivit Articolului 1.11, Autoritatea de Management stabilește suma totală a cheltuielilor 

eligibile și valoarea contribuției AM, în conformitate cu prevederile Articolului 3.2. 

Partenerul acordă controlorului toate drepturile de acces necesare pentru efectuarea verificării. 

Suspendarea perioadei de plată 

4.10 Fără a aduce atingere Articolului 17, AM poate suspenda termenele pentru plăți prin notificarea Liderului de proiect astfel: 

a) suma care figurează în cererea sa de plată nu este datorată, sau; 

b) nu au fost furnizate documente justificative corespunzătoare, sau ; 

c) AM trebuie să solicite clarificări, modificări sau informații suplimentare la rapoartele narative sau financiare, sau;  

d) AM are îndoieli cu privire la eligibilitatea cheltuielilor și trebuie să efectueze controale suplimentare, inclusiv controale la fața locului pentru a se asigura că cheltuielile sunt 

eligibile, sau ; 

e) este necesar să se verifice dacă au apărut eventuale erori substanțiale, nereguli, fapte de fraudă sau corupție în cadrul procedurii de acordare a grantului sau în implementarea 

proiectului, sau ; 

f) este necesar să se verifice dacă Liderul de proiect și / sau Partenerii au încălcat orice obligații importante în temeiul Contractului. 

Suspendarea termenelor pentru plăți începe în momentul în care notificarea de mai sus este transmisă de AM către Liderul de proiect. Liderul de proiect va furniza orice  informație, 

clarificare sau document solicitat în termenul stabilit în cerere, cel târziu la  30 de zile de la data solicitării. Partenerul va furniza orice informație, clarificare sau document solicitat 

de către Liderul de proiect în termenul stabilit în solicitare, astfel încât  Liderul de proiect să poată transmite Autorității de Management informațiile, clarificările sau documentele 

solicitate în termenul limită. Termenul începe să curgă din nou la data la care informațiile solicitate, clarificările sau documentele sunt înregistrate de AM. 

Dacă, în ciuda informațiilor, clarificărilor sau documentelor furnizate de Liderul de proiect, cererea de plată este încă inadmisibilă sau dacă procedura de atribuire sau implementarea 

grantului se dovedește a fi fost supusă unor erori, nereguli, fraudă, corupție sau încălcarea obligatiilor, AM poate refuza continuarea plăților și poate, în cazurile prevăzute la 

Articolul 17, să rezilieze Contractul în mod corespunzător. 

În plus, AM poate, de asemenea, să suspende integral sau parțial plățile ca măsură de precauție, cu notificarea prealabilă a Liderului de proiect, înainte de sau în loc de reziliere a 

prezentului contract, în conformitate cu Articolul 17.  

In plus, în cazul în care procedura de atribuire sau executarea Contractului este viciată de erori sau nereguli substanțiale sau de fraudă sau corupție care pot fi atribuite Liderului de 

proiect și/sau Partenerilor, Autoritatea de Management poate refuza efectuarea plăților sau poate recupera sumele deja plătite, proporțional cu gravitatea erorilor, neregulilor, 

fraudelor sau corupției. 

 

 

 

Reguli pentru conversia monetară 

4.11 Rapoartele se transmit în euro. Pentru a raporta, conversia în euro se efectuează folosind cursul lunar de schimb valutar al Comisiei Europene din luna în care cheltuielile au fost 

prezentate spre verificare în conformitate cu Articolul 4.9. 

În cazul unei fluctuații excepționale a schimbului valutar, AM și Liderul de proiect se consultă reciproc în vederea modificării proiectului pentru a diminua impactul unei astfel de 

fluctuații. Dacă este necesar, AM poate lua măsuri suplimentare, cum ar fi rezilierea contractului.  

 

ARTICOL 5 - OBLIGAŢIA DE A FURNIZA INFORMAŢII ŞI RAPOARTE 

5.1 Partenerul trebuie să transmită către AM/STC toate informațiile necesare privind implementarea proiectului, în limba Contractului. În acest scop, Partenerul trebuie să întocmească 

rapoarte interimare și finale, rapoarte de progres și să furnizeze orice alte informații solicitate de catre AM / STC.  

În situații excepționale, în cazul în care Partenerul nu transmite Liderului de proiect niciunul dintre rapoarte în termenul stabilit la Articolul 5, acesta trebuie să transmită o explicație 

scrisă acceptabilă și suficientă a motivelor pentru care nu poate să respecte această obligație. 

5.2 Liderul de proiect va informa Partenerul în mod regulat cu privire la toate comunicările relevante cu AM în ceea ce privește aprobarea rapoartelor și despre toate celelalte aspecte 

esențiale legate de implementarea proiectului. 

5.3 În cazul în care Liderul de proiect nu furnizează nici un raport sau informații suplimentare solicitate de AM în termenul stabilit, fără o explicație scrisă acceptabilă și suficientă, AM 

poate rezilia Contractul în conformitate cu Articolul 17.2 a) din Contract. 

Rapoarte intermediare şi finale  

5.4 Rapoartele intermediare și finale trebuie sa conţină descrierea modalităţii de implementare a proiectului în funcție de activitățile preconizate, dificultățile întâmpinate și măsurile 

luate pentru depășirea problemelor, orice modificări introduse, precum și pragul de atingere a rezultatelor sale (inclusiv specificarea rezultatelor la care se referă) măsurate prin 

indicatori corespunzători. Nivelul de detaliu al fiecărui raport trebuie să se potrivească cu cel al descrierii proiectului și a bugetului pentru proiect. Liderul de proiect va colecta de la 

Parteneri toate informațiile necesare și va întocmi rapoarte intermediare și finale consolidate. Aceste rapoarte trebuie: 

a) să acopere proiectul în ansamblu, indiferent ce parte a acestuia este finanțată de AM ; 

b) să conţină un raport narativ și un raport financiar ; 

c) să furnizeze o descriere completă a tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului pentru perioada acoperită ; 

d) să includă rezultatele obținute prin proiect măsurate prin indicatorii lor corespunzători ; 

e) să propună orice măsuri relevante necesare pentru desfășurarea activităților proiectului, obţinerea rezultatelor dorite, realizarea obiectivului (obiectivelor) intervenției ; 

f) să fie redactate în moneda și limba prezentului Contract ; 

g) să includă orice actualizare a planului de comunicare în conformitate cu Articolul 10 ; 

h) să includă situaţia procedurilor de achiziții publice și implementarea contractelor atribuite în temeiul Articolului 9. 
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La depunerea unei cereri de plată, Liderul de proiect trebuie să se asigure că toți Partenerii au aceeași perioadă de raportare. 

5.5 În plus, raportul final va include orice perioadă care nu este acoperită de raportul intermediary. 

5.6 Rapoartele sunt prezentate împreună cu raportul de verificare a cheltuielilor, astfel cum se specifică la Articolul 4.9, în termenul de 30 de zile de la sfârsitul perioadei de raportare, 

luând în considerare următoarele perioade de raportare la nivel de proiect: 

a) în cazul unui raport intermediar : 

- perioada intermediară de raportare se doreste a fi perioada anterioară  părţii din cheltuielile efectiv suportate și plătite care este finanțată de AM fiind de cel puțin 70% din plata 

anterioară ; 

- în termen de 90 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare specificate mai sus, Liderul de proiect va prezenta raportul interimar; 

- dacă jumătate din perioada de implementare s-a scurs și partea din cheltuielile efectiv realizate care este finanțată de AM este mai mică de 70% din plata anterioară, Liderul de 

proiect va prezenta un raport intermediar în termen de 90 de zile de la această perioadă; plata intermediară se reduce cu suma corespunzătoare diferenței dintre 70% din plata 

anterioară și partea din cheltuielile efectiv efectuate și plătite care este finanțată de AM. În acest caz, următoarea perioadă de raportare începe din ziua următoare următoare 

sfârșitului perioadei acoperite de această solicitare de plată; 

- Liderul de proiect poate prezenta un raport intermediar înainte de sfârșitul perioadei de implementare, dacă partea din cheltuielile efectiv realizate care este finanțată de AM este mai 

mică de 70% din plata anterioară; plata intermediară se reduce cu suma corespunzătoare diferenței dintre 70% din plata anterioară și partea din cheltuielile efectiv suportate, care este 

finanțată de AM. În acest caz, următoarea perioadă de raportare începe din nou de la data de încheiere a perioadei acoperite de această solicitare de plată;  

b) în cazul raportului final: 

- liderul de proiect va prezenta un raport final, nu mai târziu de șase luni după perioada de implementare în sensul Articolului 2. Dacă este necesar, această perioadă poate fi redusă 

prin instrucțiunile AM, în conformitate cu Articolul 1.12. 

5.7 Partenerul se va asigura că toate informațiile furnizate sunt complete, sigure și adevărate și sunt fundamentate prin documente justificative adecvate care pot fi  

 

verificate și că costurile declarate au fost suportate și plătite și pot fi considerate eligibile în conformitate cu Contractul și prezentul Acord. 

5.8 Aprobarea rapoartelor de către AM nu implică recunoașterea regularității lor și a autenticității, integralitatii și corectitudinii declarațiilor și a informațiilor pe care le conțin. 

Rapoarte de progres 

5.9 Raportul intermediar, care acoperă fiecare 4 luni din perioada de implementare a proiectului, va fi prezentat în termen de 15 zile după expirarea perioadei de mai sus. În cazul în care 

există o suprapunere între lunile în care se datorează raportul intermediar și raportul intermediar sau raportul final, se prezintă numai raportul interimar sau raportul final. 

Rapoartele de progres sunt elaborate mutatis mutandis în conformitate cu Articolul 5.4, cu excepția dispozițiilor referitoare la raportul financiar. 

Rapoarte privind durabilitatea 

5.10 În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Partenerul va trasmite AM / STC toate informațiile necesare legate de asigurarea durabilității proiectului, așa cum 

este specificat în Descrierea proiectului și în conformitate cu Articolul 13.2 al acestui Acord. 

5.11 În acest sens, Liderul de proiect va prezenta rapoartele pentru cei cinci ani dupa încheierea proiectului, în termen de 30 de zile de la data aniversării plății soldului final pentru 

proiect, începând cu anul ulterior anului plății. Partenerul se angajează să furnizeze Liderului de proiect raportul în termen de 15 zile de la data aniversării plății soldului final al 

proiectului, începând cu anul următor anului plății. 

Alte informații care trebuie furnizate 

5.12 AM / STC poate solicita informații suplimentare în orice moment. Liderul de proiect va furniza aceste informații în termenul stabilit de cerere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la 

data solicitării. Partenerul se obligă să furnizeze Liderului de proiect toate informațiile necesare în termenul stabilit de solicitarea acestuia. 

5.13 Partenerul va sprijini STC / AM și CE în realizarea misiunilor orientate către rezultate la nivelul proiectului/Programului, incluzând, dar fără a se limita la, furnizarea/asigurarea 

furnizării tuturor informațiilor solicitate în termenele solicitate. 

5.14  Partenerul va informa Liderul de proiect cu privire la viitoarele evenimente majore ale proiectului in timp util, dar nu mai puțin de 15 zile lucrătoare înainte de desfășurarea 

evenimentului. 

 

ARTICOL 6 - DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE PARTENERILOR 

6.1 Partenerul trebuie:  

a) să realizeze proiectul în solidar față de Autoritatea de Management, luând toate măsurile necesare pentru a se asigura că proiectul este implementat în conformitate cu Contractul, 

inclusiv cu Descrierea proiectului din Anexa I a Contractului, cu Ghidul pentru solicitanţii de Grant, cu Programul și legislația UE și națională aplicabilă și prezentul Acord. 

În acest scop, Partenerul pune in aplicare proiectul cu transparență și diligență în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și implică toate resursele financiare, umane și 

materiale necesare pentru punerea în aplicare a părții lor din proiect așa cum este specificat în Descrierea proiectului;  

 

b) este responsabil de indeplinirea oricărei obligații care îi revine în temeiul Contractului și al prezentului Acord, în comun sau individual. În acest sens, Partenerul este responsabil 

din punct de vedere juridic și financiar pentru activitățile pe care le pune în aplicare și pentru partea din fondurile Uniunii pe care le primește; 

 

c) să transmită Liderului de proiect datele necesare întocmirii rapoartelor, situațiilor financiare și a altor informații sau documente solicitate prin Contract și de Anexele la acesta și de 

prezentul Acord, precum și orice informații necesare în eventualitatea auditurilor, controalelor, misiunilor de monitorizare sau evaluărilor, asa cum se descrie la Articolul 11; 

 

d) să se asigure că toate informațiile care trebuie furnizate și solicitările făcute sunt trimise prin intermediul Liderului de proiect către AM/STC, cu excepția cazurilor în care AM / 

STC trimite cereri direct Partenerului; în aceste cazuri, Partenerul se adresează direct AM / STC, în copie către Liderul de proiect; 

 

e) e de acord să faca aranjamente interne adecvate pentru coordonarea și reprezentarea internă a Partenerului față de AM pentru orice chestiune referitoare la Contract și la prezentul 

Acord, în conformitate cu prevederile Contractului și ale prezentului Acord și cu legislația(ile) aplicabilă(e); 

f) se angajează să-și acopere propria contribuție și cheltuielile neeligibile, precum și să asigure disponibilitatea temporară a fondurilor pentru buna implementare a proiectului între 

plățile din program. 

 

ARTICOL 7 – RĂSPUNDERE 

7.1 Liderul de proiect și Partenerul sunt de acord că una dintre Părți nu poate fi considerat răspunzator, în niciun caz și din nici un motiv, pentru daunele sau vătămările suferite de 

personalul sau proprietatea celeilalte părți în timpul desfășurării proiectului sau ca urmare a proiectului . 

7.2 Autoritatea de Management nu poate fi considerată răspunzatoare, în niciun caz și din nici un motiv, pentru daunele sau vătămările suferite de personalul sau proprietatea 

Partenerului în timpul desfășurării proiectului sau ca urmare a proiectului. AM nu poate accepta nici o cerere de compensare sau majorări de plată în legătură cu astfel de daune sau 

vătămări. 

7.3 Partenerul își asumă răspunderea exclusivă față de terți, inclusiv răspunderea pentru daune sau vătămări de orice natură pe care le suportă în timpul desfășurării proiectului sau ca 

urmare a proiectului. Partenerul va elibera AM de orice răspundere care decurge din orice reclamație sau acțiune adusă ca urmare a încălcării regulilor sau reglementărilor de către 

Partener sau angajații sai sau persoanele fizice pentru care acești angajați sunt responsabili sau ca urmare a încălcării drepturilor terților. În sensul prezentului Articol 7, angajații 

Partenerului sunt considerați terți. 

 

 

 

 

ARTICOL 8 - COSTURI ELIGIBILE 

Criterii de eligibilitate 

8.1 Costurile de eligibilitate sunt costurile reale suportate de Partener care îndeplinesc toate criteriile următoare : 

a) acestea sunt suportate în timpul perioadei de implementare a proiectului, în conformitate cu Articolul 2. În special : 

(i) Costurile aferente serviciilor și lucrărilor se referă la activitățile desfășurate în perioada de implementare. Costurile legate de livrări se referă la livrarea și instalarea articolelor în 

timpul perioadei de implementare. Semnarea unui contract, plasarea unei comenzi sau încheierea unui angajament pentru cheltuieli în perioada de implementare pentru 

livrarea viitoare a serviciilor, lucrărilor sau bunurilor după expirarea perioadei de implementare nu îndeplinesc această cerință. Transferurile de numerar între Liderul de 

proiect și/sau Parteneri nu pot fi considerate costuri suportate; 

(ii) Costurile suportate ar trebui plătite înainte de prezentarea rapoartelor finale;  
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(iii) Se face o excepție pentru costurile aferente rapoartelor finale, numai pentru verificarea cheltuielilor, auditul și, după caz, evaluarea finală a proiectului, care ar putea 

apărea după perioada de implementare a proiectului; 

(iv) În cazul în care legislația națională a Liderului de proiect și/sau a Partenerilor nu prevede altfel, procedurile de atribuire a contractelor menționate la Articolul 9, pot fi 

inițiate, iar contractele pot fi încheiate de către Liderul de proiect și/sau Parteneri înainte de începerea perioadei de implementare a proiectului, cu condiția respectării 

dispozițiilor Articolului 9; 

b) acestea sunt specificate în bugetul total estimat pentru proiect ; 

c)  acestea sunt necesare pentru implementarea proiectului; 

d) acestea sunt identificabile și verificabile, fiind în special înregistrate în evidențele contabile ale Liderului de proiect și/sau Partenerilor și determinate în conformitate cu 

standardele contabile și cu practicile obișnuite de contabilitate a costurilor aplicabile Liderului de proiect și/sau Partenerilor; 

e) acestea respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile ; 

f) acestea sunt rezonabile, justificate și respectă cerințele bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența, precum și cerințele de vizibilitate; 

g) acestea sunt susținute de facturi, dovezi de plată și / sau documente cu valoare probatorie echivalentă; 

h) Prin derogare de la litera (a) alineat (1), costurile aferente studiilor și documentației pentru proiectele care includ o componentă de infrastructură sunt eligibile chiar dacă acestea 

sunt suportate în cursul perioadei de pregătire a proiectului care începe după data aprobării Programului, respectiv 18 decembrie 2015. 

Costuri directe eligibile 

8.2 Sub rezerva Articolului 8.1 și, după caz, a dispozițiilor Articolului 9, următoarele costuri directe ale Partenerului sunt eligibile: 

a) costul pentru personalul alocat proiectului, în următoarele condiții cumulative : 

- acestea se referă la costurile activităților pe care Partenerul nu le-ar realiza în cazul în care proiectul nu a fost întreprins; 

- acestea nu trebuie să depășească pe cele suportate în mod obișnuit de Partener decât dacă se demonstrează că acest lucru este  esențial pentru realizarea proiectului; 

- acestea privesc salariile brute efective, inclusiv cheltuielile de securitate socială și alte costuri legate de remunerare;  

b) cheltuielile de deplasare și de ședere a personalului și a altor persoane care participă la proiect, cu condiția ca acestea să nu depășească nici i) costurile suportate în mod obișnuit de 

către Partener conform normelor și reglementărilor sale naționale, și nici tarifele publicate de Comisie la data misiunii; 

c) costurile de achiziție (noi) sau de închiriere pentru echipamente și consumabile în special pentru necesitatile proiectului, cu condiția ca acestea să corespundă prețurilor de pe piață; 

d) costurile consumabilelor (altele decât consumabilele de birou) achiziționate special pentru proiect; 

e) costurile generate de contractele atribuite de Partener în scopul realizării proiectului, cu condiția respectării dispozițiilor Articolului 9; 

f)    costurile care derivă direct din cerințele Contractului (cum ar fi activități de informare și vizibilitate, evaluarea specifică proiectului, verificarea cheltuielilor, traducerea, 

reproducerea). 

Costuri indirecte 

8.3 Costurile indirecte pentru proiect sunt acele costuri eligibile care nu pot fi identificate drept costuri specifice legate direct de implementarea proiectului și nu pot fi înregistrate direct 

în conformitate cu condițiile de eligibilitate prevăzute la Articolul 8.1. Cu toate acestea, acestea sunt suportate de Partener în legătură cu costurile directe eligibile pentru proiect. 

Acestea nu pot include costurile neeligibile menționate la Articolul 8.5 sau costurile deja declarate în cadrul altor cheltuieli sau linii din bugetul Contractului.  

Un procent fix din valoarea totală a costurilor eligibile directe ale proiectului, excluzând costurile suportate în legătură cu furnizarea de infrastructură și în conformitate cu bugetul 

pentru proiect, se poate susține că acoperă costurile indirecte pentru proiect, cu condiția ca rata să fie calculată pe baza unei metode de calcul corecte, echitabile și verificabile. 

Valoarea costurilor indirecte stabilite înainte de semnarea Contractului nu trebuie să depășească plafonul maxim stipulat la Articolul 3 alineatul (3) al Contractului, fie în ceea ce 

privește valoarea absolută, fie procentul indicat la nivelul proiectului. 

Finanțarea forfetară în ceea ce privește costurile indirecte nu trebuie să fie susținută de documente contabile.  

Contribuții în natură 

8.4 Contribuțiile în natură nu reprezintă cheltuieli reale și nu reprezintă costuri eligibile. 

Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care Descrierea proiectului prevede contribuții în natură, astfel de contribuții trebuie furnizate.  

Costuri neeligibile 

8.5 Următoarele costuri nu sunt considerate eligibile:  

a) datorii şi costurile aferente datoriilor (dobândă); 

b) provizioane pentru pierderi sau datorii; 

c) costuri declarate de Partener și finanțate de un alt proiect sau program din orice alte surse ; 

d) achiziționarea de terenuri sau clădiri ; 

e) pierderi de schimb valutar; 

f) taxe și impozite, inclusiv TVA, cu excepția cazurilor în care acestea nu sunt recuperabile conform legislației naționale, dacă nu se prevede altfel în dispozițiile corespunzătoare 

negociate cu țările partenere CBC și identificate în Acordul de Finanțare aferent ; 

g) împrumuturi către terți ; 

h) amenzi, sanctiuni financiare și cheltuieli de judecată ; 

i)  contribuțiile în natură, astfel cum sunt definite la Articolul 14 alineat (1) din Regulamentul nr. 897/2014. 

j)  costuri care depășesc pragul de 15% din contribuția UE stabilită pentru activități în afara zonei eligibile din cadrul programului; 

k) echipamente achizitionate. 

8.6  În cazul în care proiectul nu este finalizat în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, Partenerul va asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru finalizarea proiectului. 

 

ARTICOL 9 – NORME PRIVIND ACHIZIŢIILE 

9.1 În cazul în care Partenerul trebuie să încheie contracte de achiziții publice cu contractorii în vederea desfășurării anumitor activități de proiect, acesta respectă regulile de achiziție 

prevăzute de Regulamentul nr. 897/2014. 

9.2 În toate celelalte cazuri, partenerii publici sau privați aplică dispozițiile prevăzute la Articolele 52.2-56 din Regulamentul nr. 897/2014, completate de: 

a) în cazul Partenerilor stabiliți într-o țară parteneră CBC, prevederile Acordului de finanțare încheiat de țara parteneră CBC respectivă cu Comisia Europeană. În cazul în care nu se 

prevede altfel în Acordurile de finanțare, dispozițiile privind achizițiile publice și finanţările pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene (PRAG) în vigoare la momentul 

lansării procedurii de achiziții publice de către Partener, privind modelele și detaliile tipurilor de proceduri, sunt aplicabile; 

b) în cazul Partenerilor care nu sunt autorități contractante sau entități contractante (în sensul legislației Uniunii aplicabile procedurilor de achiziție) stabilit într-un stat membru, 

dispozițiile privind achizițiile publice și finanţările pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene (PRAG) în vigoare la momentul aplicării de către Beneficiar a procedurii de 

achiziție în cauză privind modelele și detaliile tipurilor de procedure, sunt aplicabile. 

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, în cazul Liderilor de proiect/Partenerilor care trebuie să utilizeze achizițiile publice și finantarile pentru acțiuni externe ale Uniunii 

Europene (PRAG), pentru contractele care nu depășesc 60 000 de euro, dispozițiile în vigoare la momentul lansării procedurii de achiziție relevante de către Liderul de proiect sau 

Parteneri, privind modelele și detaliile tipurilor de proceduri, sunt aplicabile. 

9.3 În toate cazurile, se aplică normele privind naționalitatea și originea prevăzute la Articolele 8 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 236/2014. 

9.4 Partenerul se asigură că condițiile aplicabile în temeiul Articolelor 7, 10, 11, 13, 14, 20 și 21 ale prezentului Acord se ap lică și contractorilor carora li s-a atribuit un contract de 

achiziții publice. 

 

ARTICOL 10 –VIZIBILITATE ŞI TRANSPARENŢĂ 

10.1 Partenerul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a face cunoscut faptul că Uniunea Europeană a finanțat sau co-finanțat proiectul. Aceste măsuri trebuie să respecte Manualul 

de comunicare și vizibilitate pentru Programul Operațional Comun <Bazinul Mării Negre 2014-2020>. 

10.2 Partenerul menționează în special proiectul și contribuția financiară a Uniunii Europene în informațiile furnizate destinatarilor finali ai proiectului, în rapoartele sale interne și anuale 

și în orice relații cu mass-media. Acesta va afișa drapelul UE și sigla Programului, ori de câte ori este cazul. 

10.3 Orice notificare sau publicare de către Partener cu privire la proiect, inclusiv cele prezentate la conferințe sau seminarii, trebuie să conţină precizarea că proiectul a primit finanțare 

UE. Orice publicație a Partenerului, sub orice formă și pe orice suport, inclusiv pe internet, trebuie să conțină următoarea declarație: "Acest document a fost elaborat cu asistența 

financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestui document revine în responsabilitatea exclusivă a <Numele Partenerului> și nu poate reflecta în niciun fel punctul de vedere al 

Autorității de Management sau al Uniunii Europene. 

10.4 Partenerul publică informațiile despre proiect și date referitoare la producţie și rezultatele obținute, acolo unde acestea sunt disponibile, pe site-ul său web și/sau al proiectului.  

10.5 Partenerul va publica la cerere și va autoriza AM și Comisia Europeană să facă public și/sau să publice cel puțin, dar fără a se limita la numele și adresa acesteia, naționalitatea, 

numele proiectului, rezumatul proiectului, scopul finanţării, durata, codul poştal sau alt indicator potrivit de localizare, acoperirea geografică, cheltuielile totale eligibile, valoarea 

maximă a finanţării și procentul de utilizare a fondurilor legat de costurile proiectului, în conformitate cu Articolul 3.2.  
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ARTICOL 11 – ÎNREGISTRĂRI CONTABILE ŞI CONTROALE TEHNICE/FINANCIARE 

11.1 AM și/sau STC își rezervă dreptul de a verifica, în orice moment, conformitatea angajamentelor și plăților fondurilor programului cu reglementarile. În special, AM și/sau STC 

verifică dacă au fost efectuate, livrate și/sau instalate servicii, bunuri sau lucrări și dacă cheltuielile declarate de Partener au fost plătite de aceștia și că acestea respectă legea 

aplicabilă, regulile Programului și condițiile de sprijin a proiectelor. Verificările includ verificări administrative pentru fiecare plată solicitată de Parteneri și verificări la fața locului. 

Înregistrări contabile 

11.2 Partenerul trebuie să păstreze o evidenţă corectă şi regulată a înregistrărilor contabile legate de implementarea proiectului utilizând un sistem contabil adecvat și cu dublă înregistrare. 

Înregistrările contabile: 

a) pot fi o parte integrantă sau complementare sistemului uzual al Partenerului; 

b) trebuie sa respecte politicile şi normele contabile aplicabile în ţara în cauză; 

c) trebuie să permită identificarea şi verificarea cu uşurinţă a veniturilor şi cheltuielilor legate de proiect. 

11.3 Partenerul se asigură că orice raport financiar, în conformitate cu Articolul 5, se potriveste în mod corespunzător și cu usurinţă cu sistemul de contabilitate și cu înregistrările 

contabile și alte documente relevante. În acest scop, Partenerul pregătește și păstrează regularizarile adecvate, programe de sprijin, analize și defalcări pentru inspecție și verificare. 

Dreptul de acces 

11.4 Partenerul va permite efectuarea de verificări de către Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile 

competente din țările participante la Program, AM și orice alte organisme / entități autorizate de către AM sau instituțiile și organismele menționate mai sus, care își pot exercita 

controlul asupra locaţiilor, documentelor și informațiilor, indiferent de mediul în care sunt stocate. Partenerul trebuie să ia toate măsurile pentru a-și facilita activitatea. 

Verificările descrise mai sus se aplică și activităților contractorilor, subcontractorilor și oricărui beneficiar al finanțării din partea Uniunii. În acest scop, Partenerul va asigura, prin 

dispoziții contractuale și prin orice alte mijloace aflate la dispoziția sa, că aceste persoane au aceeaşi obligaţie juridică ca și Partenerul însuși față de Autoritatea de Audit, Comisia 

Europeană, Oficiul European Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile relevante din țările participante la Program, Autoritatea de Management și orice alte organisme / 

entități autorizate de AM sau de instituțiile și organismele menționate mai sus și că documentația sa poate remedia orice neajuns în aplicarea eficientă a obligațiilor menționate. 

 

11.5 Partenerul va permite entităţilor menţionate la Articolul 11.4. următoarele: 

a) să acceseze toate siturile şi locaţiile la care este implementat proiectul; 

b) să examineze sistemele sale contabile și de informare, documentele și bazele de date privind managementul tehnic și financiar al proiectului; 

c) să faca copii ale documentelor; 

d) să efectueze controale la faţa locului; 

e) să efectueze un audit complet pe baza tuturor documentelor contabile și a oricărui alt document relevant pentru finanțarea proiectului. 

11.6 În plus, Oficiului European de Luptă Antifraudă i se permite să efectueze controale și inspecții la fața locului în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația Uniunii Europene 

privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri. 

Dupa caz, concluziile pot duce la recuperarea de către Autoritatea de Management.  

11.7 Accesul acordat agenților Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții de Conturi Europene, autorităților competente din țările 

participante la Program, AM și tuturor organismelor/entităților autorizate de AM care efectuează verificările prevăzute de prezentul Articol, precum și de Articolul 4.10 se bazează pe 

confidențialitatea față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public cărora li se supun.  

11.8 În cazul în care o misiune de audit/control este efectuată sau solicitata de orice entitate menționată la Articolul 11, în timpul proiectului, Liderul de proiect și Partenerul trebuie să își 

transmită reciproc o copie a raportului de audit/control. 

Evidenţa înregistrărilor 

11.9 Partenerul va păstra toate înregistrările, documentele contabile și justificative legate de Contract și de prezentul Contract pe o perioadă de cinci ani de la plata balanţei Programului și, 

în orice caz, până când nu a fost efectuat niciun audit, verificare, recurs, litigiu sau urmărire în curs. 

Acestea trebuie să fie ușor accesibile și completate astfel încât să faciliteze examinarea acestora, iar Partenerul să informeze AM cu privire la locația exactă a acestora, la cerere. 

11.10 Toate documentele justificative trebuie să fie disponibile în forma originală și în format electronic, dacă se solicită acest lucru.  

11.11 Pe lângă rapoartele menționate la Articolul 5, documentele la care se face referire în prezentul Articol includ, printre alte le: 

a) Înregistrări contabile (computerizate sau manuale) primite de la Liderul de proiect și sistemul contabil al Partenerilor, cum ar fi registrul general, sub-registrele și fișa contabilă 

analitică, situația fluxurilor de numerar și conturile de salarizare, registrele de active fixe și alte informații contabile relevante; 

b) Dovada procedurilor de achiziții publice, cum ar fi documentele de licitație, ofertele ofertanților și rapoartele de evaluare; 

c) Dovada angajamentelor, cum ar fi contractele și formularele de comandă ; 

d) Dovada de prestare a serviciilor, cum ar fi rapoarte aprobate, studii, publicații, foi de pontaj, bilete de transport, dovada participării la seminarii, conferințe și cursuri de formare 

(inclusiv documentația și materialele obținute, certificate), dovada organizării reuniunilor (invitații, minute, lista participanților) etc .; 

e) Dovada primirii mărfurilor, cum ar fi note de livrare de la furnizori; 

f) Dovada finalizării lucrărilor, cum ar fi certificatele de acceptare; 

g) Dovada achiziționării, cum ar fi facturile și chitanțele; 

h) Dovada plății, cum ar fi declarațiile bancare, notificările de debitare, dovada decontării de către contractor;  

i) Dovada că taxele și/sau TVA care au fost plătite nu pot fi efectiv recuperate; 

j) Pentru cheltuielile de combustibil și ulei, un borderou cu distanța acoperita, consumul mediu al vehiculelor utilizate, costurile de combustibil și costurile de întreținere; 

k) Înregistrări privind ştatul de plată si de personal, cum ar fi contracte, state de plata, fişe de pontaj, și orice alte documente legate de remunerația plătită. 

 

ARTICOL 12 - SUMA FINALĂ A GRANTULUI 

Suma finală 

12.1 Grantul nu poate depăși plafonul maxim prevăzut la Articolul 3 alineatul (2) fie în ceea ce privește valoarea absolută, fie procentul stabilit în aceasta. 

În cazul în care costurile eligibile ale proiectului la sfârșitul acestuia sunt mai mici decât costurile eligibile estimate menționate la Articolul 3.1, finantarea este limitată la suma 

obținută prin aplicarea procentului prevăzut la Articolul 3.2 la costurile eligibile ale proiectul aprobat de AM. 

12.2 În plus și fără a aduce atingere dreptului său de a rezilia prezentul Contract în conformitate cu Articolul 17, în cazul în care proiectul este implementat incorect sau parțial - și, prin 

urmare, nu este în conformitate cu Descrierea proiectului din Anexa I - sau cu întârziere,  AM poate, printr-o decizie motivată în mod corespunzător și după ce a permis Liderului de 

proiect, să își prezinte observațiile, să reducă finanţarea inițială în concordanţă cu implementarea efectivă a proiectului și în conformitate cu termenii prezentului Contract. Acest 

lucru este valabil și în ceea ce privește obligațiile de vizibilitate prevăzute la Articolul 10. 

Non profit 

12.3 Grantul nu poate aduce profit Partenerului. Profitul este definit ca un excedent al încasărilor față de costurile eligibile aprobate de AM atunci când se face cererea de plată a soldului 

final. 

12.4 Veniturile care trebuie luate în considerare sunt încasările centralizate la data la care cererea de plată pentru soldul final este făcută de către Liderul de proiect care se încadrează în 

una din următoarele trei categorii: 

 

a) venituri generate de proiect; 

b) contribuțiile financiare atribuite în mod specific de către donatori finanțării acelorași costuri eligibile finanțate prin Contract. Orice contribuție financiară care poate fi utilizată de 

Partener pentru a acoperi alte costuri decât cele eligibile în cadrul Contractului sau care nu sunt datorate donatorului, dacă nu este utilizată la sfârșitul proiectului, nu trebuie 

considerată ca o chitanță care trebuie luată în considerare cu scopul de a verifica dacă grantul generează un profit pentru Partener;  

c) dobânzile generate de plățile de prefinanțare și plățile intermediare primite de la AM. 

12.5 Orice dobândă sau beneficii echivalente provenite din prefinanțare și din tranșele intermediare plătite de Liderul de proiect către Partener vor fi menționate în rapoartele interimare și 

finale. Acesta se deduce din plata soldului final al sumelor datorate Partenerului. 

 

ARTICOL 13 –DURABILITATE, PROPRIETATE / UTILIZARE A REZULTATELOR ȘI A ACTIVELOR 

13.1 Acordurile de durabilitate declarate și asumate în proiect sunt obligatorii pentru Partener și sunt monitorizate și verificate în mod corespunzător de AM. 

13.2 Autoritatea de Management are dreptul să verifice durabilitatea proiectului după plata soldului final, inclusiv prin solicitarea rapoartelor relevante sau a altor documente. 

13.3 În cazul în care proiectul include o componentă de infrastructură, dacă, în termen de cinci ani de la finalizarea proiectului, acesta este supus unei modificări substanțiale care 

afectează natura, obiectivele sau condițiile de punere în aplicare care ar duce la subminarea obiectivelor sale inițiale, Liderul de proiect va rambursa către Autorităţii de Management 

grantul acordat de ENI. Sumele plătite în mod nejustificat pentru proiect sunt recuperate de către AM proporțional cu perioada pentru care cerința nu a fost îndeplinită. 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 

 

13.4 Proprietatea și drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra rezultatelor proiectului, a rapoartelor și a altor documente legate de acest proiect vor fi încredințate Liderului 

de proiect și Partenerului. Partenerii sunt responsabili de utilizarea constienta a echipamentului după primirea acestuia.  

13.5 Fără a aduce atingere Articolului 13.4, Liderul de proiect și Partenerul acordă AM, Autorităților Naționale ale țărilor participante la Program și Comisiei Europene dreptul de a utiliza 

în mod liber și după cum consideră potrivit și, în special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice sau să comunice pe 

orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma lor, cu condiția să nu contravină drepturilor existente industriale și intelectuale. 

13.6 Liderul de proiect și Partenerul se asigură că au toate drepturile de a utiliza orice drepturi preexistente de proprietate intelectuală necesare pentru punerea în aplicare a Contractului și 

a prezentului Acord. 

 

ARTICOL 14 –EVALUAREA / MONITORIZAREA PROIECTULUI 

14.1 În cazul în care AM / STC sau Comisia Europeană efectuează o evaluare intermediară sau ex post sau o misiune de monitorizare, Partenerul se angajează să îi furnizeze acesteia 

și/sau persoanelor autorizate de acesta, orice document sau informație care va ajuta la evaluarea sau monitorizarea misiunii și le acordă drepturile de acces descrise la Articolul 11. 

14.2 În cazul în care o evaluare/monitorizare este efectuată sau comandată de către Liderul de proiect sau de către AM, după caz, în timpul proiectului Liderul de proiect trebuie să 

furnizeze Partenerului o copie a raportului de evaluare/monitorizare. 

 

ARTICOL 15 - MODIFICAREA ACORDULUI ȘI A DISPOZIȚIILOR REFERITOARE LA MODIFICAREA CONTRACTULUI 

15.1 Orice modificare a Acordului trebuie să fie stabilită în scris într-un Addendum, care va fi convenit între Liderul de proiect și Partener. 

15.2 Orice intenție de modificare a Acordului de parteneriat va fi notificată în scris Liderului de proiect. Dat fiind că Acordul de parteneriat reprezintă o anexă la Contractul de Grant, 

Liderul de proiect este responsabil să informeze AM/STC cu privire la modificările dorite și să solicite aprobarea prealabilă a acestuia.  

15.3 Modificarea Contractului, inclusiv anexele la acesta, nu poate avea ca scop sau ca efect modificarea Contractului care ar afecta decizia de acordare a grantului sau ar fi contrară 

egalității de tratament a solicitanților. Grantul maxim menționat la Articolul 3 alineatul (2) nu poate fi majorat.  

15.4 Liderul de proiect trebuie să solicite acordul Partenerului înainte de a iniția orice modificare a Contractului. 

15.5 În cazul în care Beneficiarul solicită o modificare, acesta va înainta Liderului de proiect o solicitare justificată corespunzător în timp util, astfel încât Liderul de proiect să poată 

depune cererea la AM cu 45 de zile înainte de data la care modificarea ar trebui să intre în vigoare. Cererea trebuie să fie însoțită de toate dovezile justificative necesare pentru 

aprecierea acesteia. 

15.6 Prin derogare de la dispozițiile Articolului 15.1, în cazul în care Partenerul își schimbă adresa, contul bancar sau auditorul, ori necesită corectarea unor erori semnificative sau 

incoerențe între diferite părți ale proiectului sau modificări minore ale Acordului de Parteneriat, acesta va notifica imediat Liderul de proiect. Cu toate acestea, AM se poate opune 

alegerii Partenerului. 

15.7 AM își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea auditorului menționat la Articolul 32.1 din Regulamentul nr. 897/2014, în cazul în care există considerente necunoscute care pun la 

îndoială independența sau standardele profesionale ale auditorului, printre altele din cauza ne-fiabilității rapoartelor prezentate, dacă acestea sunt detectate de Punctul de Contact 

pentru Control, de AM sau de Autoritatea de Audit. 

 

ARTICOL 16 - PRELUNGIRE ȘI SUSPENDARE 

Extindere  

16.1 Partenerul trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect cu privire la orice împrejurări care pot împiedica sau întârzia implementarea proiectului și să furnizeze toate dovezile 

justificative necesare pentru evaluarea acestuia. 

Suspendarea Partenerului 

16.2 Partenerul poate suspenda punerea în aplicare a proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care exista circumstanțe excepționale, în special în caz de forța majoră, făcând ca 

această implementare să fie extrem de dificilă sau periculoasă. Partenerul trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect, precizând natura, durata probabilă și efectele 

previzibile ale suspendării. 

16.3 Liderul de proiect sau AM pot rezilia ulterior Contractul în conformitate cu Articolul 17.1. În cazul în care Contractul nu este reziliat, Partenerul va depune eforturi să reducă la 

minimum timpul de suspendare și eventualele daune și va relua implementarea odată ce circumstanțele o vor permite, informând astfel Liderul de proiect. 

Suspendarea de către Liderul de proiect, inclusiv în urma solicitării de către AM 

16.4 Liderul de proiect poate solicita Partenerului, inclusiv în urma solicitării AM, suspendarea implementarii proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care există 

circumstanțe excepționale, în special forța majoră, procesul devenind dificil sau periculos. În acest scop, Liderul de proiect va informa Partenerul cu privire la natura și durata 

probabilă a suspendării. 

16.5 AM sau Liderul de proiect pot rezilia ulterior Contractul în conformitate cu Articolul 17.1. În cazul în care Contractul nu este reziliat, Partenerul se va strădui să reducă la minimum 

timpul de suspendare și orice posibile daune și va relua implementarea odată ce circumstanțele o vor permite și după obținerea aprobării de către Liderul de proiect. 

16.6 Liderul de proiect va suspenda, de asemenea, punerea în aplicare a proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care AM suspendă Contractul daca AM dispune de dovezi sau 

dacă, din motive obiective și bine justificate, aceasta din urmă consideră necesară verificarea probabilității: 

a) procedura de acordare a granturilor sau implementarea proiectului au făcut obiectul unor erori, nereguli, fraudă sau corupție; 

b) Partenerul a încălcat orice obligație substanțială în baza Contractului și a prezentului Acord. 

16.7 Partenerul va furniza Liderului de proiect orice informație, clarificare sau document solicitat de AM în timp util, astfel încât Liderul de proiect să poată transmite Autorității de 

Management informațiile, clarificările sau documentele solicitate în termenul stabilit în cerere, dar nu mai mult de 30 de zile de la primirea cererilor trimise de AM. Dacă, în ciuda 

informațiilor, clarificărilor sau documentelor furnizate de Partener, procedura de atribuire sau punerea în aplicare a grantului se dovedește a fi fost supusă unor erori, nereguli, fraudă, 

corupție sau încălcarea obligațiilor, AM poate rezilia Contractul în conformitate cu la articolul 17.2 din Contract. 

Forţa majoră 

16.8 Termenul de forță majoră, așa cum este utilizat aici, acoperă orice evenimente neprevăzute, care nu sunt sub controlul niciuneia dintre părțile Contractului și ale prezentului Acord și 

care, prin exercitarea unei diligențe pe care nici o parte nu poate să o depășească, cum ar fi greve, blocări sau alte tulburări industriale, acte ale inamicului public, războaie declarate 

sau nu,  blocade, insurecție, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, curăţări, incidente civile, explozii. O decizie a Uniunii Europene de a 

suspenda cooperarea cu țara parteneră este considerată un caz de forță majoră atunci când implică suspendarea finanțării în temeiul Contractului și al prezentului Acord.  

Extinderea perioadei de implementare în urma suspendării 

16.9 În cazul suspendării în conformitate cu Articolele 16.2, 16.4 și 16.6, perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită cu o perioadă echivalentă cu durata suspendării, fără a 

aduce atingere eventualelor modificări ale Contractului care ar putea fi necesare pentru adaptarea proiectului la noi condiții de punere în aplicare, după obținerea aprobării prealabile 

în scris de la AM. 

 

ARTICOL 17 –REZILIEREA ACORDULUI 

17.1 Rezilierea Acordului este posibilă numai cu informarea prealabilă a AM. 

17.2 Prezentul Acord este reziliat automat, fără alte formalități, în cazul în care AM decide să rezilieze Contractul de Grant, din motivele prevăzute la Articolul 17 din Contract. 

 

ARTICOL 18 - PENALITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIARE 

18.1 Fără a aduce atingere aplicării altor căi de atac prevăzute în Contract și în prezentul Acord, Partenerul care a făcut declarații false a fost supus fraudei sau faptelor de corupție sau a 

încălcat grav obligațiile contractuale poate fi exclus din toate contractele și granturile finanțate de către AM. 

18.2 În plus sau în mod alternativ la sancțiunile administrative prevăzute la Articolul 18.1, Partenerul poate fi, de asemenea, supus unor sancțiuni financiare. 

18.3 AM aplică corecțiile financiare necesare în legătură cu neregulile individuale sau sistemice constatate în proiect. Corecțiile financiare constau în anularea totală sau parțială a 

contribuției Uniunii la proiect. AM ia în considerare natura și gravitatea neregulilor și pierderile financiare și aplică o corecție financiară proporțională. 

18.4 Criteriile pentru stabilirea nivelului corecției financiare care trebuie aplicate și criteriile de aplicare a ratelor forfetare sau a corecției financiare extrapolate sunt cele adoptate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/20131, în special Articolul 144, precum și cele incluse în Decizia Comisiei din 19 decembrie 20132. 

18.5 AM va notifica în mod formal Liderul de proiect și/sau Partenerii în cauză, orice decizie de a aplica astfel de sancțiuni.  

                                                 
1 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul European Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și pescuit și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (OJL 347, 20.12.2013 , p. 320). 

 

2 Decizia Comisiei din 19 decembrie 2013 privind stabilirea și aprobarea orientărilor pentru stabilirea de corecții financiare efectuate de Comisie pentru cheltuielile finanțate de Uniune în 

cadrul gestiunii partajate pentru nerespectarea normelor privind achizițiile publice (C (2013) 9527 ). 
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18.6 În cazul în care Comisia Europeană aplică corecții financiare individuale Programului în conformitate cu Articolul 72 din Regulamentul nr. 897/2014, AM poate decide să anuleze o 

parte din grant pentru a acoperi aceste corecții din bugetele proiectelor vizate de corecții.  

18.7 În cazul în care Comisia Europeană aplică corecții financiare la Program în conformitate cu Articolul 72 din Regulamentul nr.  897/2014, iar corecțiile financiare se referă la 

deficiențe sistemice în sistemul de management și control al programului, AM poate decide să anuleze o parte a grantului, pentru a acoperi aceste corecții din bugetul proiectului, 

după cum urmează: 

a) în cazul în care deficiența sistemică se referă la o anumită țară, Partenerul stabilit în țara respectivă este responsabil de rambursarea în conturile Programului a sumei identificate ca 

urmare a corecției financiare; 

b) dacă deficiența sistemică se referă la întregul sistem, fiecare Partener este responsabil pentru rambursarea în conturile Programului a sumei reprezentând procentul corecției 

financiare aplicate cheltuielilor suportate de Partener și declarate de către AM la Comisia Europeană la data deciziei de aplicare a corecției financiare. 

18.8 În cazul unei decizii de anulare a unei părți a grantului, Liderul de proiect va transmite Autorității de Management un buget revizuit, în termen de 14 zile de la primirea notificării. În 

cazul nerespectării termenului limită, anularea se aplică proporțional tuturor liniilor bugetare. Modificarea contractului în cazul anulării la nivel de proiect va lua forma unei decizii a 

reprezentantului Autorității de Management care semnează Contractul, care va notifica catre Liderul de proiect și care va deveni parte a Contractului. 

18.9 Sub rezerva Articolelor 61 și 62 din Regulamentul nr. 897/2014, AM are dreptul să rețină temporar plățile către un anumit beneficiar (Lider de proiect sau Partener) sau proiectul în 

ansamblul său. Suspendarea (suspendările) plății se ridică de îndată ce observațiile și/sau rezervele Comisiei au fost retrase și AM a primit dovezi suficiente cu privire la soluționarea 

erorilor (erorilor) sistemice detectate. 

 

ARTICOL 19 –RECUPERARE 

19.1 Dacă recuperarea este justificată în condițiile Contractului și al prezentului Acord, inclusiv în cazul în care procedura de atribuire sau executarea Contractului este viciată de erori sau 

nereguli substanțiale sau de fraudă sau corupție care pot fi atribuite Partenerului sau dacă o sumă este plătită în mod nejustificat Partenerului sau dacă o sumă plătită de AM se 

încadrează în normele privind ajutoarele de stat, Partenerul se obligă să ramburseze Liderului de proiect aceste sume, în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării de către 

Liderul de proiect, inclusiv cheltuielile bancare suportate de AM pentru plata către Liderul de proiect, sumele corespunzătoare bugetului Partenerului, care devin datorate catre AM. 

19.2 Plățile efectuate nu exclud posibilitatea ca AM să emită o notă de debit către Liderul de proiect în urma unui raport de verificare a cheltuielilor, a unui audit sau a unei verificări 

ulterioare a cererii de plată sau a oricărui alt tip de verificări. În acest caz, Partenerul se obligă să ramburseze Liderulu i de proiect sumele corespunzătoare, în conformitate cu 

Articolul 19.1. 

19.3 In cazul neregulilor comise de Partener, Liderul de proiect are dreptul să solicite aceste sume de la Partenerul responsabil in scopul de a rambursa către AM. În cazuri specifice, 

pentru neregulile descoperite după plata cererii de rambursare finală, Partenerii pot rambursa sumele datorate direct catre AM, notificând Liderul de proiect despre această opțiune. 

19.4 În cazul în care o verificare relevă faptul că metodele folosite de Partener pentru a determina costurile unitare, sumele forfetare sau sumele fixe nu sunt conforme cu condițiile 

stabilite în Contract și în prezentul Acord și, prin urmare, s-a efectuat o plată necuvenită, AM are dreptul să recupereze de la Liderul de proiect în mod proporțional până la valoarea 

costurilor unitare, a sumelor forfetare sau a finanțării forfetare. În acest caz, Partenerul se obligă să ramburseze Liderului de proiect sumele corespunzătoare, în conformitate cu 

Articolul 19.1. 

Partenerul se angajează să ramburseze Liderului de proiect orice sumă plătită în plus față de suma finală datorată de Partener, în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării de către 

Liderul de proiect, inclusiv cheltuielile bancare suportate de AM pentru plata către Liderul de proiect din sumele care devin datorate catre AM. 

19.5 Fără a aduce atingere prerogativelor AM, dacă este necesar, Statul Membru sau țara parteneră CBC în care este stabilit Partenerul poate să-şi recupereze singur prin orice mijloace de 

la Partenerul respectiv. 

19.6 Fără a aduce atingere prerogativelor AM, dacă este cazul, Uniunea Europeană, în calitate de donator, se poate recupera prin orice mijloace de la Partenerul respectiv. 

Dobânzi pentru întârzierea plăților 

19.7 În cazul în care Partenerul nu va efectua rambursarea în termenul stabilit, Liderul de proiect poate majora sumele datorate prin adăugarea unei dobanzi de 3,5 puncte procentuale 

peste rata aplicată de Banca Centrală Europeană în principalele sale operațiuni de refinanțare în prima zi lucrătoare a lunii în care ajunge data scadenței. 

Dobânda de întârziere va fi generată în perioada scursă între data termenului de plată stabilit de Liderul de proiect și data la care se efectuează plata. Orice plăți parțiale trebuie să 

acopere mai întâi dobânda astfel stabilită. 

Alte dispoziţii 

19.8 Cheltuielile bancare rezultate din rambursarea sumelor datorate Liderului de proiect sunt suportate integral de către Partener. 

 

ARTICOL 20 - CONFLICT DE INTERESE ȘI BUNĂ CONDUITĂ 

20.1 În sensul prezentului Contract și al prezentului Acord, conflictul de interese înseamnă orice situație în care există divergențe între îndeplinirea responsabilităților din cadrul 

Contractului de grant și a prezentului Acord de catre Părţi și interesul privat al persoanelor implicate în Contract și în prezentul Acord, care pot afecta exercitarea imparțială și 

obiectivă a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea/ verificarea/ controlul/ auditul Contractului și al prezentului Acord, din motive legate de viața familială, 

emoțională, afinitate politică sau națională, interes economic sau orice alt interes comun cu o altă persoană. 

20.2 Partenerul va preveni sau va pune capat oricărei situații care ar putea compromite executarea imparțială și obiectivă a Contractului și a prezentului Acord. Orice conflict de interese 

care ar putea apărea în timpul executării Contractului și al prezentului Contract trebuie să fie notificat în scris catre Liderul de proiect. Partenerul va lua măsurile corespunzătoare 

pentru a remedia efectele negative ale conflictului de interese în termen de 30 de zile de la notificarea Liderului de proiect. 

20.3 Liderul de proiect își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt adecvate și pot necesita măsuri suplimentare, dacă este necesar. 

20.4 Partenerul se asigură că personalul său, inclusiv conducerea acestuia, nu este pus într-o situație care ar putea crea conflicte de interese. Fără a aduce atingere obligațiilor care îi revin 

în temeiul Contractului și al prezentului Acord, Partenerul va înlocui, imediat și fără compensații de la Liderul de proiect, orice membru al personalului său într-o astfel de situație. 

20.5 Partenerul respectă drepturile omului și legislația de mediu aplicabilă, inclusiv acordurile multilaterale privind mediul, precum și standardele fundamentale de muncă convenite la 

nivel internațional. 

 

ARTICOL 21 – CONFIDENTIALITATE 

21.1 Sub rezerva Articolului 11, Liderul de proiect și Partenerii se angajează să păstreze confidențialitatea oricăror informații,  indiferent de forma lor, dezvăluite în scris sau verbal în 

legătură cu implementarea Contractului și a prezentului Acord și identificate în scris ca fiind confidențiale până la sfârșitul perioadei de valabilitate a Acordului definită la Articolul 

2.4 de mai sus. 

21.2 Ca o excepție de la regula prevăzută în paragraful anterior, datele utilizate pentru vizibilitate, pentru informarea și promovarea utilizării fondurilor ENI, nu vor fi considerate ca 

având statut de confidențialitate. 

21.3 Părțile nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește dezvaluirea de informații privind Contractul și Acordul dacă: 

a) or informațiile au fost eliberate cu acordul scris al celeilalte părți ; sau 

b) Partea a fost obligată din punct de vedere legal să dezvaluie informațiile. 

21.4 Liderul de proiect și Partenerii nu vor utiliza informațiile confidențiale pentru niciun alt scop decât îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, cu excepția 

cazului în care există altfel de acord cu AM. 

 

ARTICOL 22 – CESIUNE, SUCCESIUNEA LEGALĂ ȘI SCHIMBĂRI ÎN PARTENERIAT 

22.1 Acordul și plățile atașate acestuia nu pot fi atribuite unei terțe părți în niciun fel. 

22.2 Fiind conștienți de faptul că toate modificările aduse parteneriatului trebuie să fie prevazute într-o anexă la Contractul de Grant, Liderul de proiect și Partenerul sunt de acord să nu se 

retragă din proiect decât dacă există motive inevitabile. 

22.3 În cazul succesiunii juridice, Partenerul este obligat să transfere toate sarcinile din prezentul contract succesorului legal. Partenerul va notifica în prealabil Liderul de proiect. 

22.4 În cazul în care un alt partener se retrage din proiect sau este eliminat din acesta, Liderul de proiect și Partenerul se vor angaja să găsească o soluție rapidă și eficientă pentru a 

asigura o implementare adecvată a proiectelor, fără întârziere. În consecință, Liderul de proiect și Partenerii se vor strădui să acopere contribuția Partenerului care se retrage, fie prin 

asumarea sarcinilor sale de către unul sau mai mulți dintre aceștia, fie prin solicitarea participării unui partener sau a mai multor noi participanți la parteneriat, în ceea ce privește 

prevederile Programului respectiv. 

22.5 Dispozițiile prevăzute la Articolul 11 rămân aplicabile în cazul în care Partenerul se retrage sau este eliminat din proiect. 

 

ARTICOL 23 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

23.1 Prezentul acord este guvernat de legislația din România, care reprezintă locul Liderului de proiect. 

23.2 Liderul de proiect și Partenerul vor face tot posibilul pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu care apare între ei în timpul punerii în aplicare a prezentului Acord. În acest 

scop, acestia își comunică poziția lor și orice soluție pe care o consideră posibilă în scris și se reunesc la cererea fiecăruia.  

23.3 În cazul în care nu se ajunge la un acord amiabil, litigiul poate fi supus, de comun acord de către Părți, concilierii unui arbitru convenit de comun acord. 
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23.4 În caz de nerespectare a procedurilor de mai sus, fiecare Parte poate prezenta litigiul instanțelor instanțelor competente.  

15 

ARTICOL 24 - DISPOZIȚII FINALE 

 

24.1 Orice comunicare oficială referitoare la acest Contract trebuie să fie în limba engleză, în scris, să specifice numărul și titlul proiectului și să fie trimisă la următoarele adrese: 

Pentru Liderul de proiect 

Adresa: strada Eroilor, nr. 7, Galați, 800119, România, conducere@cjgalati.ro   

 

Pentru Partener 

Adresa: strada Marine Paratroopers, nr. 18, 68355, Vilkovo, regiunea Odessa, Ucraina, vilkovo-gorsovet@ukr.net  

24. 2 În eventualitatea unui conflict între prevederile Acordului și cele ale Contractului de Grant semnate de către Liderul de proiect cu Autoritatea de Management, prevederile Contractului de 

Grant au prioritate. Acordul este parte integrantă a Contractului de Grant și a tuturor anexelor. 

 

Elaborat în limba engleză în 3 exemplare originale, una originală pentru Autoritatea de Management, una pentru Liderul de proiect și una pentru Partener. 

 

Pentru Liderul de proiect  Pentru Partener  

Nume: 

COSTEL FOTEA 
 

Nume: 

 MYKOLA DZIADZIN 
 

Funcția: 

PREȘEDINTE 
 

 

Funcția:  

PRIMAR 

 

 

Semnătura 

 
 

Semnătura 

 
 

Data  Data  
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ANEXA nr. 2 
 
 

 

 

   
 Programme funded by the  
 EUROPEAN UNION  
 
   

ACORD DE PARTENERIAT 
           între Liderul de proiect și Partenerii de proiect 

                 pentru Programul Operațional Comun < Bazinul Mării Negre> 2014-2020 
 
 
Având în vedere: 

 

Regulamentul (EU) Nr. 232/2014 Al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 Martie 2014 de stabilire a unui instrument European de Vecinatate. 

Regulamentul de implementare al Comisiei nr. 897/2014 din 18 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul 

Regulamentului (EU) nr. 232/2014 a Parlamentului European şi al Consilului de stabilire a Instrumentului European de vecinătate (“Regulamentul nr. 897/2014”), 

Programul operaţional Comun Bazinul Mării Negre  2014-2020, aprobat de Comisia Europeana prin Decizia nr. 9187/18.12.2015, 

Și în baza deciziei Comitetului Comun de Monitorizare al "Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre  2014-2020" de la 17.09.2019 de a acorda o finanţare proiectului, 

 

Unitatea administrativă teritorială județul Galați, adresa strada Eroilor, nr. 7, 800119, Galați, România, reprezentată de către Dl. Costel Fotea, Președinte  

 pe de o parte, 

şi 

Consiliul Raional Cantemir, adresa strada Trandafirilor, nr. 2, MD-7301, Cantemir, Republica Moldova, reprezentată de către Dl. Anatoli Ichim, Președinte 

pe de altă parte, 

 

convin dupa cum urmează: 

 

ARTICOL 1 – OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI DISPOZIȚIILE GENERALE 

 

1.1 Obiectivul prezentului acord de parteneriat (denumit în continuare "Acordul") este reprezentat de definirea regulilor în vederea implementării comune a proiectului : Escapeland - 

Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre, BSB1108 şi crearea unui parteneriat între Liderul de proiect şi Partenerul. 

1.2 În cazul în care în acest Acord este menționat "AM", acesta se referă la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației care va semna Contractul de Grant cu Liderul de 

proiect și va acorda finanțarea grantului. AM nu este parte la prezentul acord. 

1.3 Liderul de proiect şi Partenerul vor coopera în mod activ în implementarea proiectului. În plus, aceștia cooperează în ceea ce privește personalul și finanțarea proiectului. Liderul de 

proiect si Partenerul sunt responsabili din punct de vedere juridic și financiar pentru activitățile pe care le desfășoară și pentru ponderea fondurilor Uniunii pe care le primesc. 

Indatoririle specifice, precum și responsabilitățile financiare ale Liderului de proiect și ale Partenerului se stabilesc în prezentul acord. 

1.4 Liderul de proiect și Partenerul pun în aplicare proiectul pe propria răspundere și în conformitate cu Descrierea proiectului, în scopul indeplinirii obiectivelor stabilite în acesta. 

1.5 Liderul de proiect și Partenerul vor implementa proiectul cu grija, eficiența, transparența și diligența necesare, în conformitate cu cele mai bune practici din domeniul în cauză și în 

conformitate cu prezentul Acord. 

În acest scop, Liderul de proiect și Partenerul vor mobiliza toate resursele financiare, umane și materiale necesare pentru implementarea completă a proiectului așa cum se specifică 

în Descrierea proiectului. 

1.6 Partenerul declară că s-a familiarizat cu Programul Operațional Comun și a citit Ghidul pentru Solicitanții de Grant și Contractul de Grant, înțelegand și acceptând obligațiile și 

condițiile contractuale stipulate în acesta. 

1.7 Partenerul se asigură că grantul ENI plătită de Liderul de proiect este gestionat în conformitate cu Contractul de Grant și anexele sale și prezentul Acord. 

1.8 Orice date cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul executării, gestionării și monitorizării Contractului de către AM și pot fi transmise, de asemenea, organelor 

responsabile de monitorizare sau inspecție în conformitate cu Articolul 33 din Regulamentul de implementare al Comisiei (UE) Nr. 897/2014 al Consiliului din 18 august 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (EU) nr. 232/2014 a Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a Instrumentului European de vecinătate (“Regulamentul nr. 897/2014”) sau orice alte organisme / entități autorizate de AM. Partenerul va avea dreptul de acces la datele 

sale personale și dreptul de a rectifica datele. În cazul în care Partenerul are întrebări privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta le va adresa Autorității de Management 

prin intermediul Liderului de proiect. 

1.9 Partenerul va limita accesul și utilizarea datelor cu caracter personal strict necesar pentru executarea, administrarea și monitorizarea Contractului și va adopta toate măsurile de 

securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a păstra cea mai strictă confidențialitate și pentru a limita accesul la aceste date. 

1.10 Partenerul înțelege și este de acord că Autoritatea de management poate delega sarcinile legate de monitorizarea implementării proiectului către Secretariatul Tehnic  Comun al 

Programului ("STC"). Partenerul trebuie să răspundă tuturor solicitărilor scrise din partea Autorității de Management / Secretariatului Tehnic Comun în termenul stabilit în cererea 

respectivă și trebuie să sprijine AM / STC în îndeplinirea sarcinilor lor, inclusiv vizitele la fața locului și alte sarcini legate de monitorizarea, evaluarea și implementarea Programului 

și a proiectului. 

1.11 Partenerul înțelege și este de acord că, pentru buna implementare a Contractului și a prezentului Acord, Autoritatea de Management poate emite instrucțiuni, îndrumări, manuale, 

etc., fie in mod direct, fie prin intermediul Secretariatului Tehnic Comun, în conformitate cu prevederile Contractului. 

1.12 Partenerul trebuie să utilizeze sistemul de control stabilit la nivel național pentru verificarea cheltuielilor.  

1.13 Partenerul trebuie să încarce și să valideze datele în sistemul electronic al Programului în conformitate cu instrucțiunile AM /STC. 

1.14  Toate trimiterile cu privire la zilele din Contractul de Grant și în prezentul Acord se referă la zile calendaristice, cu excepția cazului în care nu se specifică altfel. 

ARTICOL 2 – DURATA ACORDULUI 

2.1 Prezentul acord intră în vigoare la data intrării în vigoare a Contractului de Grant. 

2.2 Implementarea proiectului va începe la data specificată în Contractul de Grant. Liderul de proiect va informa Partenerul fără  întârziere cu privire la semnarea Contractului de Grant și 

data de începere a implementării proiectului. 

2.3 Perioada de implementare a proiectului este cea specificată în Contractul de Grant. 

2.4 Perioada de valabilitate a prezentului Acord se încheie la cinci ani de la data plății soldului pentru Program. AM va informa Liderul de proiect cu privire la această dată. 

ARTICOL 3 – VALOAREA PROIECTULUI 

3.1 Valoarea totală eligibilă a proiectului se estimează la 1 377 103.96 EURO. 

3.2 AM va finanța o sumă maximă de 1 266 935.62 EURO, echivalentă cu 92% din  valoarea totală eligibilă estimată a proiectului. 

3.3 Liderul de proiect se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 31 680 EURO. 

3.4 Partenerul se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 25 080.55 EURO. 

 

ARTICOL 4 - PLĂŢI  

4.1 Contributia totală a grantului ENI care urmează a fi plătită de către Liderul de proiect către Partener este 288 426.25 EURO.  

Liderul de proiect va plăti grantul Partenerului în modul următor:  

- Prefinanțare tranșă: 115 370. 50 EURO (40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru implementarea proiectului) în contul bancar dedicat fără întârziere de la data 

primirii tranșei din Grant de la AM; 
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- Plată intermediară: 115 370. 50 EURO (maxim 40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru implementarea proiectului) în contul bancar dedicate, fără întârziere de la 

data primirii tranșei din Grant de la AM;  

- Soldul final (maxim 20% sau soldul Grantului ENI corespunzător prevăzut pentru implementarea proiectului) 57 685.25 EURO în contul bancar dedicate, fără întârziere de la data 

primirii tranșei din Grant de la AM. 

4.2 Liderul de proiect va efectua plăţi către Partener în euro. 

4.3 Liderul de proiect va transfera Partenerului sumele corespunzătoare ale Grantului în termen de 5 zile zile de la datele menţionate mai sus, fără a face nici o deducere, reținere sau o 

altă taxă specifică. 

4.4 Daca apar circumstanțe excepționale, AM poate opri plata către Liderul de proiect sau poate solicita Liderului de proiect să reţină plata către Partener. 

4.5 AM va efectua fiecare plată în condițiile disponibilității fondurilor. 

4.6 În cazul în care costurile totale ENI acceptate aferente părții din proiect implementate sub responsabilitatea Partenerului sunt mai mici la sfârșitul proiectului decât costul estimat al 

ENI menționat la Articolul 4.1, Partenerul este limitat la suma aprobată de AM pentru partea respectivă a proiectului.   

4.7 În cazul proiectelor care includ infrastructură,  Partenerul trebuie să transmită Liderului de proiect, în termenul de 4 luni de la data semnării Contractului, dar anterior depunerii 

cererii de plata individuale intermediare, autorizaţia de construire sau orice alte detalii de executie, documentaţie tehnică, planşe arhitecturale şi tehnice aprobate, consimţăminte, 

aprobări, autorizații și acorduri, după emiterea autorizaţiei de construire, în măsura în care acestea sunt prevăzute de legile naţionale ale respectivei ţări. 

4.8 În absenţa documentelor menționate la Articolul 4.7., plata tranșelor intermediare nu va fi efectuată și Contractul poate fi reziliat în conformitate cu Articolul 17. 

Raportul de verificare a cheltuielilor 

4.9 Partenerul trebuie să transmita Liderului de proiect un raport de verificare a cheltuielilor de proiect, conform instrucțiunilor AM, în conformitate cu Articolul 1.11, elaborat de un 

controlor desemnat în conformitate cu sistemul de control stabilit la nivel național, pentru a fi atașat la: 

- orice solicitare de plată intermediară; 

- orice raport final. 

Controlorul verifică dacă costurile declarate de Partener sunt reale, corect înregistrate și eligibile, inclusiv necesare pentru implementarea proiectului, în conformitate cu Contractul și 

prezentul Acord, precum și cu venitul părții din proiectul implementat sub responsabilitatea sa și elaborează un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu instrucțiunile 

AM potrivit Articolului  1.11. 

Liderul de proiect va transmite AM rapoartele de verificare a cheltuielilor cu toate constatările factuale de la toți controlorii Partenerilor implicați în proiect. 

Raportul de verificare a cheltuielilor care însoțește o cerere de plată a soldului final include toate cheltuielile care nu sunt acoperite de niciun raport anterior de verificare a 

cheltuielilor. 

Pe baza raportului de verificare a cheltuielilor, în conformitate cu instrucțiunile AM potrivit Articolului 1.11, Autoritatea de Management stabilește suma totală a cheltuielilor 

eligibile și valoarea contribuției AM, în conformitate cu prevederile Articolului 3.2. 

Partenerul acordă controlorului toate drepturile de acces necesare pentru efectuarea verificării.  

Suspendarea perioadei de plată 

4.10 Fără a aduce atingere Articolului 17, AM poate suspenda termenele pentru plăți prin notificarea Liderului de proiect astfel: 

a) suma care figurează în cererea sa de plată nu este datorată, sau; 

b) nu au fost furnizate documente justificative corespunzătoare, sau ; 

c) AM trebuie să solicite clarificări, modificări sau informații suplimentare la rapoartele narative sau financiare, sau;  

d) AM are îndoieli cu privire la eligibilitatea cheltuielilor și trebuie să efectueze controale suplimentare, inclusiv controale la fața locului pentru a se asigura că cheltuielile sunt 

eligibile, sau ; 

e) este necesar să se verifice dacă au apărut eventuale erori substanțiale, nereguli, fapte de fraudă sau corupție în cadrul procedurii de acordare a grantului sau în implementarea 

proiectului, sau ; 

f) este necesar să se verifice dacă Liderul de proiect și / sau Partenerii au încălcat orice obligații importante în temeiul Contractului. 

Suspendarea termenelor pentru plăți începe în momentul în care notificarea de mai sus este transmisă de AM către Liderul de proiect. Liderul de proiect va furniza orice informație, 

clarificare sau document solicitat în termenul stabilit în cerere, cel târziu la  30 de zile de la data solicitării. Partenerul va furniza orice informație, clarificare sau document solicitat 

de către Liderul de proiect în termenul stabilit în solicitare, astfel încât  Liderul de proiect să poată transmite Autorității de Management informațiile, clarificările sau documentele 

solicitate în termenul limită. Termenul începe să curgă din nou la data la care informațiile solicitate, clarificările sau documentele sunt înregistrate de AM. 

Dacă, în ciuda informațiilor, clarificărilor sau documentelor furnizate de Liderul de proiect, cererea de plată este încă inadmisibilă sau dacă procedura de atribuire sau implementarea 

grantului se dovedește a fi fost supusă unor erori, nereguli, fraudă, corupție sau încălcarea obligatiilor, AM poate refuza continuarea plăților și poate, în cazurile prevăzute la 

Articolul 17, să rezilieze Contractul în mod corespunzător. 

În plus, AM poate, de asemenea, să suspende integral sau parțial plățile ca măsură de precauție, cu notificarea prealabilă a Liderului de proiect, înainte de sau în loc de reziliere a 

prezentului contract, în conformitate cu Articolul 17.  

In plus, în cazul în care procedura de atribuire sau executarea Contractului este viciată de erori sau nereguli substanțiale sau de fraudă sau corupție care pot fi atribuite Liderului de 

proiect și/sau Partenerilor, Autoritatea de Management poate refuza efectuarea plăților sau poate recupera sumele deja plătite, proporțional cu gravitatea erorilor, neregulilor, 

fraudelor sau corupției. 

Reguli pentru conversia monetară 

4.11 Rapoartele se transmit în euro. Pentru a raporta, conversia în euro se efectuează folosind cursul lunar de schimb valutar al Comisiei Europene din luna în care cheltuielile au fost 

prezentate spre verificare în conformitate cu Articolul 4.9. 

În cazul unei fluctuații excepționale a schimbului valutar, AM și Liderul de proiect se consultă reciproc în vederea modificării proiectului pentru a diminua impactul unei astfel de 

fluctuații. Dacă este necesar, AM poate lua măsuri suplimentare, cum ar fi rezilierea contractului.  

 

ARTICOL 5 - OBLIGAŢIA DE A  FURNIZA INFORMAŢII ŞI RAPOARTE 

5.1 Partenerul trebuie să transmită către AM/STC toate informațiile necesare privind implementarea proiectului, în limba Contractului. În acest scop, Partenerul trebuie să întocmească 

rapoarte interimare și finale, rapoarte de progres și să furnizeze orice alte informații solicitate de catre AM / STC. 

În situații excepționale, în cazul în care Partenerul nu transmite Liderului de proiect niciunul dintre rapoarte în termenul stabilit la Articolul 5, acesta trebuie să transmită o explicație 

scrisă acceptabilă și suficientă a motivelor pentru care nu poate să respecte această obligație. 

5.2 Liderul de proiect va informa Partenerul în mod regulat cu privire la toate comunicările relevante cu AM în ceea ce privește aprobarea rapoartelor și despre toate celelalte aspecte 

esențiale legate de implementarea proiectului. 

5.3 În cazul în care Liderul de proiect nu furnizează nici un raport sau informații suplimentare solicitate de AM în termenul stabilit, fără o explicație scrisă acceptabilă și suficientă, AM 

poate rezilia Contractul în conformitate cu Articolul 17.2 a) din Contract. 

Rapoarte intermediare şi finale  

5.4 Rapoartele intermediare și finale trebuie sa conţină descrierea modalităţii de implementare a proiectului în funcție de activitățile preconizate, dificultățile întâmpinate și măsurile 

luate pentru depășirea problemelor, orice modificări introduse, precum și pragul de atingere a rezultatelor sale (inclusiv specificarea rezultatelor la care se referă) măsurate prin 

indicatori corespunzători. Nivelul de detaliu al fiecărui raport trebuie să se potrivească cu cel al descrierii proiectului și a bugetului pentru proiect. Liderul de proiect va colecta de la 

Parteneri toate informațiile necesare și va întocmi rapoarte intermediare și finale consolidate. Aceste rapoarte trebuie: 

a) să acopere proiectul în ansamblu, indiferent ce parte a acestuia este finanțată de AM ; 

b) să conţină un raport narativ și un raport financiar ; 

c) să furnizeze o descriere completă a tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului pentru perioada acoperită ; 

d) să includă rezultatele obținute prin proiect măsurate prin indicatorii lor corespunzători ; 

e) să propună orice măsuri relevante necesare pentru desfășurarea activităților proiectului, obţinerea rezultatelor dorite, realizarea obiectivului (obiectivelor) intervenției ; 

f) să fie redactate în moneda și limba prezentului Contract ; 

g) să includă orice actualizare a planului de comunicare în conformitate cu Articolul 10 ; 

h) să includă situaţia procedurilor de achiziții publice și implementarea contractelor atribuite în temeiul Articolului 9. 

La depunerea unei cereri de plată, Liderul de proiect trebuie să se asigure că toți Partenerii au aceeași perioadă de raportare. 

5.5 În plus, raportul final va include orice perioadă care nu este acoperită de raportul intermediary. 

5.6 Rapoartele sunt prezentate împreună cu raportul de verificare a cheltuielilor, astfel cum se specifică la Articolul 4.9, în termenul de 30 de zile de la sfârsitul perioadei de raportare, 

luând în considerare următoarele perioade de raportare la nivel de proiect: 

a) în cazul unui raport intermediar : 
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- perioada intermediară de raportare se doreste a fi perioada anterioară  părţii din cheltuielile efectiv suportate și plătite care este finanțată de AM fiind de cel puțin 70% din plata 

anterioară ; 

- în termen de 90 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare specificate mai sus, Liderul de proiect va prezenta raportul interimar; 

- dacă jumătate din perioada de implementare s-a scurs și partea din cheltuielile efectiv realizate care este finanțată de AM este mai mică de 70% din plata anterioară, Liderul de 

proiect va prezenta un raport intermediar în termen de 90 de zile de la această perioadă; plata intermediară se reduce cu suma corespunzătoare diferenței dintre 70% din plata 

anterioară și partea din cheltuielile efectiv efectuate și plătite care este finanțată de AM. În acest caz, următoarea perioadă de raportare începe din ziua următoare următoare 

sfârșitului perioadei acoperite de această solicitare de plată; 

- Liderul de proiect poate prezenta un raport intermediar înainte de sfârșitul perioadei de implementare, dacă partea din cheltuielile efectiv realizate care este finanțată de AM este mai 

mică de 70% din plata anterioară; plata intermediară se reduce cu suma corespunzătoare diferenței dintre 70% din plata anterioară și partea din cheltuielile efectiv suportate, care este 

finanțată de AM. În acest caz, următoarea perioadă de raportare începe din nou de la data de încheiere a perioadei acoperite de această solicitare de plată;  

b) în cazul raportului final: 

- liderul de proiect va prezenta un raport final, nu mai târziu de șase luni după perioada de implementare în sensul Articolului 2. Dacă este necesar, această perioadă poate fi redusă 

prin instrucțiunile AM, în conformitate cu Articolul 1.12. 

5.7 Partenerul se va asigura că toate informațiile furnizate sunt complete, sigure și adevărate și sunt fundamentate prin documente justificative adecvate care pot fi verificate și că 

costurile declarate au fost suportate și plătite și pot fi considerate eligibile în conformitate cu Contractul și prezentul Acord. 

5.8 Aprobarea rapoartelor de către AM nu implică recunoașterea regularității lor și a autenticității, integralitatii și corectitudinii declarațiilor și a informațiilor pe care le conțin. 

Rapoarte de progres 

5.9 Raportul intermediar, care acoperă fiecare 4 luni din perioada de implementare a proiectului, va fi prezentat în termen de 15  zile după expirarea perioadei de mai sus. În cazul în care 

există o suprapunere între lunile în care se datorează raportul intermediar și raportul intermediar sau raportul final, se prezintă numai raportul interimar sau raportul final. 

Rapoartele de progres sunt elaborate mutatis mutandis în conformitate cu Articolul 5.4, cu excepția dispozițiilor referitoare la raportul financiar. 

Rapoarte privind durabilitatea 

5.10 În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Partenerul va trasmite AM / STC toate informațiile necesare legate de asigurarea durabilității proiectului, așa cum 

este specificat în Descrierea proiectului și în conformitate cu Articolul 13.2 al acestui Acord. 

5.11 În acest sens, Liderul de proiect va prezenta rapoartele pentru cei cinci ani dupa încheierea proiectului, în termen de 30 de zile de la data aniversării plății soldului final pentru 

proiect, începând cu anul ulterior anului plății. Partenerul se angajează să furnizeze Liderului de proiect raportul în termen de 15 zile de la data aniversării plății soldului final al 

proiectului, începând cu anul următor anului plății. 

Alte informații care trebuie furnizate 

5.12 AM / STC poate solicita informații suplimentare în orice moment. Liderul de proiect va furniza aceste informații în termenul stabilit de cerere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la 

data solicitării. Partenerul se obligă să furnizeze Liderului de proiect toate informațiile necesare în termenul stabilit de solicitarea acestuia. 

5.13 Partenerul va sprijini STC / AM și CE în realizarea misiunilor orientate către rezultate la nivelul proiectului/Programului, incluzând, dar fără a se limita la, furnizarea/asigurarea 

furnizării tuturor informațiilor solicitate în termenele solicitate. 

5.14  Partenerul va informa Liderul de proiect cu privire la viitoarele evenimente majore ale proiectului in timp util, dar nu mai puțin de 15 zile lucrătoare înainte de desfășurarea 

evenimentului. 

 

ARTICOL 6 - DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE PARTENERILOR 

6.1 Partenerul trebuie:  

a) să realizeze proiectul în solidar față de Autoritatea de Management, luând toate măsurile necesare pentru a se asigura că proiectul este implementat în conformitate cu Contractul, 

inclusiv cu Descrierea proiectului din Anexa I a Contractului, cu Ghidul pentru solicitanţii de Grant, cu Programul și legislația UE și națională aplicabilă și prezentul Acord. 

În acest scop, Partenerul pune in aplicare proiectul cu transparență și diligență în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și implică toate resursele financiare, umane și 

materiale necesare pentru punerea în aplicare a părții lor din proiect așa cum este specificat în Descrierea proiectului; 

 

b) este responsabil de indeplinirea oricărei obligații care îi revine în temeiul Contractului și al prezentului Acord, în comun sau individual. În acest sens, Partenerul este responsabil 

din punct de vedere juridic și financiar pentru activitățile pe care le pune în aplicare și pentru partea din fondurile Uniunii pe care le primește; 

 

c) să transmită Liderului de proiect datele necesare întocmirii rapoartelor, situațiilor financiare și a altor informații sau documente solicitate prin Contract și de Anexele la acesta și de 

prezentul Acord, precum și orice informații necesare în eventualitatea auditurilor, controalelor, misiunilor de monitorizare sau evaluărilor, asa cum se descrie la Articolul 11; 

 

d) să se asigure că toate informațiile care trebuie furnizate și solicitările făcute sunt trimise prin intermediul Liderului de proiect către AM/STC, cu excepția cazurilor în care AM / 

STC trimite cereri direct Partenerului; în aceste cazuri, Partenerul se adresează direct AM / STC, în copie către Liderul de proiect; 

 

e) e de acord să faca aranjamente interne adecvate pentru coordonarea și reprezentarea internă a Partenerului față de AM pentru orice chestiune referitoare la Contract și la prezentul 

Acord, în conformitate cu prevederile Contractului și ale prezentului Acord și cu legislația(ile) aplicabilă(e); 

f) se angajează să-și acopere propria contribuție și cheltuielile neeligibile, precum și să asigure disponibilitatea temporară a fondurilor pentru buna implementare a proiectului între 

plățile din program. 

 

ARTICOL 7 – RĂSPUNDERE 

7.1 Liderul de proiect și Partenerul sunt de acord că una dintre Părți nu poate fi considerat răspunzator, în niciun caz și din nici un motiv, pentru daunele sau vătămările suferite de 

personalul sau proprietatea celeilalte părți în timpul desfășurării proiectului sau ca urmare a proiectului . 

7.2 Autoritatea de Management nu poate fi considerată răspunzatoare, în niciun caz și din nici un motiv, pentru daunele sau vătămările suferite de personalul sau proprietatea 

Partenerului în timpul desfășurării proiectului sau ca urmare a proiectului. AM nu poate accepta nici o cerere de compensare sau majorări de plată în legătură cu astfel de daune sau 

vătămări. 

7.3 Partenerul își asumă răspunderea exclusivă față de terți, inclusiv răspunderea pentru daune sau vătămări de orice natură pe care le suportă în timpul desfășurării proiectului sau ca 

urmare a proiectului. Partenerul va elibera AM de orice răspundere care decurge din orice reclamație sau acțiune adusă ca urmare a încălcării regulilor sau reglementărilor de către 

Partener sau angajații sai sau persoanele fizice pentru care acești angajați sunt responsabili sau ca urmare a încălcării drepturilor terților. În sensul prezentului Articol 7, angajații 

Partenerului sunt considerați terți. 

 

ARTICOL 8 - COSTURI ELIGIBILE 

Criterii de eligibilitate 

8.1 Costurile de eligibilitate sunt costurile reale suportate de Partener care îndeplinesc toate criteriile următoare : 

a) acestea sunt suportate în timpul perioadei de implementare a proiectului, în conformitate cu Articolul 2. În special : 

(i) Costurile aferente serviciilor și lucrărilor se referă la activitățile desfășurate în perioada de implementare. Costurile legate de livrări se referă la livrarea și instalarea articolelor în 

timpul perioadei de implementare. Semnarea unui contract, plasarea unei comenzi sau încheierea unui angajament pentru cheltuieli în perioada de implementare pentru 

livrarea viitoare a serviciilor, lucrărilor sau bunurilor după expirarea perioadei de implementare nu îndeplinesc această cerință. Transferurile de numerar între Liderul de 

proiect și/sau Parteneri nu pot fi considerate costuri suportate; 

(ii) Costurile suportate ar trebui plătite înainte de prezentarea rapoartelor finale;  

(iii) Se face o excepție pentru costurile aferente rapoartelor finale, numai pentru verificarea cheltuielilor, auditul și, după caz, evaluarea finală a proiectului, care ar putea 

apărea după perioada de implementare a proiectului; 

(iv) În cazul în care legislația națională a Liderului de proiect și/sau a Partenerilor nu prevede altfel, procedurile de atribuire a contractelor menționate la Articolul 9, pot fi 

inițiate, iar contractele pot fi încheiate de către Liderul de proiect și/sau Parteneri înainte de începerea perioadei de implementare a proiectului, cu condiția respectării 

dispozițiilor Articolului 9; 

b) acestea sunt specificate în bugetul total estimat pentru proiect ; 

c)  acestea sunt necesare pentru implementarea proiectului; 

d) acestea sunt identificabile și verificabile, fiind în special înregistrate în evidențele contabile ale Liderului de proiect și/sau Partenerilor și determinate în conformitate cu 

standardele contabile și cu practicile obișnuite de contabilitate a costurilor aplicabile Liderului de proiect și/sau Partenerilor; 

e) acestea respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile ; 
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f) acestea sunt rezonabile, justificate și respectă cerințele bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența, precum și cerințele de vizibilitate; 

g) acestea sunt susținute de facturi, dovezi de plată și / sau documente cu valoare probatorie echivalentă; 

h) Prin derogare de la litera (a) alineat (1), costurile aferente studiilor și documentației pentru proiectele care includ o componentă de infrastructură sunt eligibile chiar dacă acestea 

sunt suportate în cursul perioadei de pregătire a proiectului care începe după data aprobării Programului, respectiv 18 decembrie 2015. 

Costuri directe eligibile 

8.2 Sub rezerva Articolului 8.1 și, după caz, a dispozițiilor Articolului 9, următoarele costuri directe ale Partenerului sunt eligibile: 

a) costul pentru personalul alocat proiectului, în următoarele condiții cumulative : 

- acestea se referă la costurile activităților pe care Partenerul nu le-ar realiza în cazul în care proiectul nu a fost întreprins; 

- acestea nu trebuie să depășească pe cele suportate în mod obișnuit de Partener decât dacă se demonstrează că acest lucru este  esențial pentru realizarea proiectului; 

- acestea privesc salariile brute efective, inclusiv cheltuielile de securitate socială și alte costuri legate de remunerare; 

b) cheltuielile de deplasare și de ședere a personalului și a altor persoane care participă la proiect, cu condiția ca acestea să nu depășească nici i) costurile suportate în mod obișnuit de 

către Partener conform normelor și reglementărilor sale naționale, și nici tarifele publicate de Comisie la data misiunii; 

c) costurile de achiziție (noi) sau de închiriere pentru echipamente și consumabile în special pentru necesitatile proiectului, cu condiția ca acestea să corespundă prețurilor de pe piață; 

d) costurile consumabilelor (altele decât consumabilele de birou) achiziționate special pentru proiect; 

e) costurile generate de contractele atribuite de Partener în scopul realizării proiectului, cu condiția respectării dispozițiilor Articolului 9; 

f)    costurile care derivă direct din cerințele Contractului (cum ar fi activități de informare și vizibilitate, evaluarea specifică proiectului, verificarea cheltuielilor, traducerea, 

reproducerea). 

Costuri indirecte 

8.3 Costurile indirecte pentru proiect sunt acele costuri eligibile care nu pot fi identificate drept costuri specifice legate direct de implementarea proiectului și nu pot fi înregistrate direct 

în conformitate cu condițiile de eligibilitate prevăzute la Articolul 8.1. Cu toate acestea, acestea sunt suportate de Partener în legătură cu costurile directe eligibile pentru proiect. 

Acestea nu pot include costurile neeligibile menționate la Articolul 8.5 sau costurile deja declarate în cadrul altor cheltuieli sau linii din bugetul Contractului. 

Un procent fix din valoarea totală a costurilor eligibile directe ale proiectului, excluzând costurile suportate în legătură cu furnizarea de infrastructură și în conformitate cu bugetul 

pentru proiect, se poate susține că acoperă costurile indirecte pentru proiect, cu condiția ca rata să fie calculată pe baza unei metode de calcul corecte, echitabile și verificabile. 

Valoarea costurilor indirecte stabilite înainte de semnarea Contractului nu trebuie să depășească plafonul maxim stipulat la Articolul 3 alineatul (3) al Contractului, fie în ceea ce 

privește valoarea absolută, fie procentul indicat la nivelul proiectului. 

Finanțarea forfetară în ceea ce privește costurile indirecte nu trebuie să fie susținută de documente contabile. 

Contribuții în natură 

8.4 Contribuțiile în natură nu reprezintă cheltuieli reale și nu reprezintă costuri eligibile. 

Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care Descrierea proiectului prevede contribuții în natură, astfel de contribuții trebuie furnizate. 

Costuri neeligibile 

8.5 Următoarele costuri nu sunt considerate eligibile:  

a) datorii şi costurile aferente datoriilor (dobândă); 

b) provizioane pentru pierderi sau datorii; 

c) costuri declarate de Partener și finanțate de un alt proiect sau program din orice alte surse ; 

d) achiziționarea de terenuri sau clădiri ; 

e) pierderi de schimb valutar; 

f) taxe și impozite, inclusiv TVA, cu excepția cazurilor în care acestea nu sunt recuperabile conform legislației naționale, dacă nu se prevede altfel în dispozițiile corespunzătoare 

negociate cu țările partenere CBC și identificate în Acordul de Finanțare aferent ; 

g) împrumuturi către terți ; 

h) amenzi, sanctiuni financiare și cheltuieli de judecată ; 

i)  contribuțiile în natură, astfel cum sunt definite la Articolul 14 alineat (1) din Regulamentul nr. 897/2014. 

j)  costuri care depășesc pragul de 15% din contribuția UE stabilită pentru activități în afara zonei eligibile din cadrul programului; 

k) echipamente achizitionate. 

8.6  În cazul în care proiectul nu este finalizat în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, Partenerul va asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru finalizarea proiectului. 

 

ARTICOL 9 – NORME PRIVIND ACHIZIŢIILE 

9.1 În cazul în care Partenerul trebuie să încheie contracte de achiziții publice cu contractorii în vederea desfășurării anumitor activități de proiect, acesta respectă regulile de achiziție 

prevăzute de Regulamentul nr. 897/2014. 

9.2 În toate celelalte cazuri, partenerii publici sau privați aplică dispozițiile prevăzute la Articolele 52.2-56 din Regulamentul nr. 897/2014, completate de: 

a) în cazul Partenerilor stabiliți într-o țară parteneră CBC, prevederile Acordului de finanțare încheiat de țara parteneră CBC respectivă cu Comisia Europeană. În cazul în care nu se 

prevede altfel în Acordurile de finanțare, dispozițiile privind achizițiile publice și finanţările pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene (PRAG) în vigoare la momentul 

lansării procedurii de achiziții publice de către Partener, privind modelele și detaliile tipurilor de proceduri, sunt aplicabile; 

b) în cazul Partenerilor care nu sunt autorități contractante sau entități contractante (în sensul legislației Uniunii aplicabile procedurilor de achiziție) stabilit într-un stat membru, 

dispozițiile privind achizițiile publice și finanţările pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene (PRAG) în vigoare la momentul aplicării de către Beneficiar a procedurii de 

achiziție în cauză privind modelele și detaliile tipurilor de procedure, sunt aplicabile. 

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, în cazul Liderilor de proiect/Partenerilor care trebuie să utilizeze achizițiile publice și finantarile pentru acțiuni externe ale Uniunii 

Europene (PRAG), pentru contractele care nu depășesc 60 000 de euro, dispozițiile în vigoare la momentul lansării procedurii de achiziție relevante de către Liderul de proiect sau 

Parteneri, privind modelele și detaliile tipurilor de proceduri, sunt aplicabile. 

9.3 În toate cazurile, se aplică normele privind naționalitatea și originea prevăzute la Articolele 8 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 236/2014. 

9.4 Partenerul se asigură că condițiile aplicabile în temeiul Articolelor 7, 10, 11, 13, 14, 20 și 21 ale prezentului Acord se aplică și contractorilor carora li s-a atribuit un contract de 

achiziții publice. 

 

ARTICOL 10 –VIZIBILITATE ŞI TRANSPARENŢĂ 

10.1 Partenerul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a face cunoscut faptul că Uniunea Europeană a finanțat sau co-finanțat proiectul. Aceste măsuri trebuie să respecte Manualul 

de comunicare și vizibilitate pentru Programul Operațional Comun <Bazinul Mării Negre 2014-2020>. 

10.2 Partenerul menționează în special proiectul și contribuția financiară a Uniunii Europene în informațiile furnizate destinatarilor finali ai proiectului, în rapoartele sale interne și anuale 

și în orice relații cu mass-media. Acesta va afișa drapelul UE și sigla Programului, ori de câte ori este cazul. 

10.3 Orice notificare sau publicare de către Partener cu privire la proiect, inclusiv cele prezentate la conferințe sau seminarii, trebuie să conţină precizarea că proiectul a primit finanțare 

UE. Orice publicație a Partenerului, sub orice formă și pe orice suport, inclusiv pe internet, trebuie să conțină următoarea declarație: "Acest document a fost elaborat cu asistența 

financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestui document revine în responsabilitatea exclusivă a <Numele Partenerului> și nu poate reflecta în niciun fel punctul de vedere al 

Autorității de Management sau al Uniunii Europene. 

10.4 Partenerul publică informațiile despre proiect și date referitoare la producţie și rezultatele obținute, acolo unde acestea sunt disponibile, pe site-ul său web și/sau al proiectului.  

10.5 Partenerul va publica la cerere și va autoriza AM și Comisia Europeană să facă public și/sau să publice cel puțin, dar fără a se limita la numele și adresa acesteia, naționalitatea, 

numele proiectului, rezumatul proiectului, scopul finanţării, durata, codul poştal sau alt indicator potrivit de localizare, acoperirea geografică, cheltuielile totale eligibile, valoarea 

maximă a finanţării și procentul de utilizare a fondurilor legat de costurile proiectului, în conformitate cu Articolul 3.2.  

 

ARTICOL 11 – ÎNREGISTRĂRI CONTABILE ŞI CONTROALE TEHNICE/FINANCIARE 

11.1 AM și/sau STC își rezervă dreptul de a verifica, în orice moment, conformitatea angajamentelor și plăților fondurilor programului cu reglementarile. În special, AM și/sau STC 

verifică dacă au fost efectuate, livrate și/sau instalate servicii, bunuri sau lucrări și dacă cheltuielile declarate de Partener au fost plătite de aceștia și că acestea respectă legea 

aplicabilă, regulile Programului și condițiile de sprijin a proiectelor. Verificările includ verificări administrative pentru fiecare plată solicitată de Parteneri și verificări la fața locului. 

Înregistrări contabile 

11.2 Partenerul trebuie să păstreze o evidenţă corectă şi regulată a înregistrărilor contabile legate de implementarea proiectului utilizând un sistem contabil adecvat și cu dublă înregistrare. 

Înregistrările contabile: 

a) pot fi o parte integrantă sau complementare sistemului uzual al Partenerului; 

b) trebuie sa respecte politicile şi normele contabile aplicabile în ţara în cauză; 
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c) trebuie să permită identificarea şi verificarea cu uşurinţă a veniturilor şi cheltuielilor legate de proiect. 

11.3 Partenerul se asigură că orice raport financiar, în conformitate cu Articolul 5, se potriveste în mod corespunzător și cu usurinţă cu sistemul de contabilitate și cu înregistrările 

contabile și alte documente relevante. În acest scop, Partenerul pregătește și păstrează regularizarile adecvate, programe de sprijin, analize și defalcări pentru inspecție și verificare. 

Dreptul de acces 

11.4 Partenerul va permite efectuarea de verificări de către Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile 

competente din țările participante la Program, AM și orice alte organisme / entități autorizate de către AM sau instituțiile și organismele menționate mai sus, care își pot exercita 

controlul asupra locaţiilor, documentelor și informațiilor, indiferent de mediul în care sunt stocate. Partenerul trebuie să ia toate măsurile pentru a-și facilita activitatea. 

Verificările descrise mai sus se aplică și activităților contractorilor, subcontractorilor și oricărui beneficiar al finanțării din partea Uniunii. În acest scop, Partenerul va asigura, prin 

dispoziții contractuale și prin orice alte mijloace aflate la dispoziția sa, că aceste persoane au aceeaşi obligaţie juridică  ca și Partenerul însuși față de Autoritatea de Audit, Comisia 

Europeană, Oficiul European Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile relevante din țările participante la Program, Autoritatea de Management și orice alte organisme / 

entități autorizate de AM sau de instituțiile și organismele menționate mai sus și că documentația sa poate remedia orice neajuns în aplicarea eficientă a obligațiilor menționate. 

11.5 Partenerul va permite entităţilor menţionate la Articolul 11.4. următoarele: 

a) să acceseze toate siturile şi locaţiile la care este implementat proiectul; 

b) să examineze sistemele sale contabile și de informare, documentele și bazele de date privind managementul tehnic și financiar al proiectului; 

c) să faca copii ale documentelor; 

d) să efectueze controale la faţa locului; 

e) să efectueze un audit complet pe baza tuturor documentelor contabile și a oricărui alt document relevant pentru finanțarea proiectului. 

11.6 În plus, Oficiului European de Luptă Antifraudă i se permite să efectueze controale și inspecții la fața locului în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația Uniunii Europene 

privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri. 

Dupa caz, concluziile pot duce la recuperarea de către Autoritatea de Management.  

11.7 Accesul acordat agenților Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții de Conturi Europene, autorităților competente din țările 

participante la Program, AM și tuturor organismelor/entităților autorizate de AM care efectuează verificările prevăzute de prezentul Articol, precum și de Articolul 4.10 se bazează pe 

confidențialitatea față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public cărora li se supun.  

11.8 În cazul în care o misiune de audit/control este efectuată sau solicitata de orice entitate menționată la Articolul 11, în timpul proiectului, Liderul de proiect și Partenerul trebuie să își 

transmită reciproc o copie a raportului de audit/control. 

 

Evidenţa înregistrărilor 

11.9 Partenerul va păstra toate înregistrările, documentele contabile și justificative legate de Contract și de prezentul Contract pe o perioadă de cinci ani de la plata balanţei Programului și, în 

orice caz, până când nu a fost efectuat niciun audit, verificare, recurs, litigiu sau urmărire în curs.  

Acestea trebuie să fie ușor accesibile și completate astfel încât să faciliteze examinarea acestora, iar Partenerul să informeze AM cu privire la locația exactă a acestora, la cerere. 

11.10 Toate documentele justificative trebuie să fie disponibile în forma originală și în format electronic, dacă se solicită acest lucru. 

11.11 Pe lângă rapoartele menționate la Articolul 5, documentele la care se face referire în prezentul Articol includ, printre alte le: 

a) Înregistrări contabile (computerizate sau manuale) primite de la Liderul de proiect și sistemul contabil al Partenerilor, cum ar fi registrul general, sub-registrele și fișa contabilă 

analitică, situația fluxurilor de numerar și conturile de salarizare, registrele de active fixe și alte informații contabile relevante; 

b) Dovada procedurilor de achiziții publice, cum ar fi documentele de licitație, ofertele ofertanților și rapoartele de evaluare;  

c) Dovada angajamentelor, cum ar fi contractele și formularele de comandă ; 

d) Dovada de prestare a serviciilor, cum ar fi rapoarte aprobate, studii, publicații, foi de pontaj, bilete de transport, dovada participării la seminarii, conferințe și cursuri de formare 

(inclusiv documentația și materialele obținute, certificate), dovada organizării reuniunilor (invitații, minute, lista participanților) etc .; 

e) Dovada primirii mărfurilor, cum ar fi note de livrare de la furnizori; 

f) Dovada finalizării lucrărilor, cum ar fi certificatele de acceptare; 

g) Dovada achiziționării, cum ar fi facturile și chitanțele; 

h) Dovada plății, cum ar fi declarațiile bancare, notificările de debitare, dovada decontării de către contractor; 

i) Dovada că taxele și/sau TVA care au fost plătite nu pot fi efectiv recuperate; 

j) Pentru cheltuielile de combustibil și ulei, un borderou cu distanța acoperita, consumul mediu al vehiculelor utilizate, costurile de combustibil și costurile de întreținere; 

k) Înregistrări privind ştatul de plată si de personal, cum ar fi contracte, state de plata, fişe de pontaj, și orice alte documente legate de remunerația plătită. 

 

ARTICOL 12 - SUMA FINALĂ A GRANTULUI 

Suma finală 

12.1 Grantul nu poate depăși plafonul maxim prevăzut la Articolul 3 alineatul (2) fie în ceea ce privește valoarea absolută, fie procentul stabilit în aceasta. 

În cazul în care costurile eligibile ale proiectului la sfârșitul acestuia sunt mai mici decât costurile eligibile estimate menționate la Articolul 3.1, finantarea este limitată la suma 

obținută prin aplicarea procentului prevăzut la Articolul 3.2 la costurile eligibile ale proiectul aprobat de AM.  

12.2 În plus și fără a aduce atingere dreptului său de a rezilia prezentul Contract în conformitate cu Articolul 17, în cazul în care proiectul este implementat incorect sau parțial - și, prin 

urmare, nu este în conformitate cu Descrierea proiectului din Anexa I - sau cu întârziere,  AM poate, printr-o decizie motivată în mod corespunzător și după ce a permis Liderului de 

proiect, să își prezinte observațiile, să reducă finanţarea inițială în concordanţă cu implementarea efectivă a proiectului ș i în conformitate cu termenii prezentului Contract. Acest 

lucru este valabil și în ceea ce privește obligațiile de vizibilitate prevăzute la Articolul 10. 

Non profit 

12.3 Grantul nu poate aduce profit Partenerului. Profitul este definit ca un excedent al încasărilor față de costurile eligibile aprobate de AM atunci când se face cererea de plată a soldului 

final. 

12.4 Veniturile care trebuie luate în considerare sunt încasările centralizate la data la care cererea de plată pentru soldul final este făcută de către Liderul de proiect care se încadrează în 

una din următoarele trei categorii: 

a) venituri generate de proiect; 

b) contribuțiile financiare atribuite în mod specific de către donatori finanțării acelorași costuri eligibile finanțate prin Contract. Orice contribuție financiară care poate fi utilizată de 

Partener pentru a acoperi alte costuri decât cele eligibile în cadrul Contractului sau care nu sunt datorate donatorului, dacă nu este utilizată la sfârșitul proiectului, nu trebuie 

considerată ca o chitanță care trebuie luată în considerare cu scopul de a verifica dacă grantul generează un profit pentru Partener; 

c) dobânzile generate de plățile de prefinanțare și plățile intermediare primite de la AM. 

12.5 Orice dobândă sau beneficii echivalente provenite din prefinanțare și din tranșele intermediare plătite de Liderul de proiect către Partener vor fi menționate în rapoartele interimare și 

finale. Acesta se deduce din plata soldului final al sumelor datorate Partenerului. 

 

ARTICOL 13 –DURABILITATE, PROPRIETATE / UTILIZARE A REZULTATELOR ȘI A ACTIVELOR 

13.1 Acordurile de durabilitate declarate și asumate în proiect sunt obligatorii pentru Partener și sunt monitorizate și verificate în mod corespunzător de AM. 

13.2 Autoritatea de Management are dreptul să verifice durabilitatea proiectului după plata soldului final, inclusiv prin solicitarea rapoartelor relevante sau a altor documente. 

13.3 În cazul în care proiectul include o componentă de infrastructură, dacă, în termen de cinci ani de la finalizarea proiectului, acesta este supus unei modificări substanțiale care 

afectează natura, obiectivele sau condițiile de punere în aplicare care ar duce la subminarea obiectivelor sale inițiale, Liderul de proiect va rambursa către Autorităţii de Management 

grantul acordat de ENI. Sumele plătite în mod nejustificat pentru proiect sunt recuperate de către AM proporțional cu perioada pentru care cerința nu a fost îndeplinită. 

13.4 Proprietatea și drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra rezultatelor proiectului, a rapoartelor și a altor documente legate de acest proiect vor fi încredințate Liderului 

de proiect și Partenerului. Partenerii sunt responsabili de utilizarea constienta a echipamentului după primirea acestuia.  

13.5 Fără a aduce atingere Articolului 13.4, Liderul de proiect și Partenerul acordă AM, Autorităților Naționale ale țărilor participante la Program și Comisiei Europene dreptul de a utiliza 

în mod liber și după cum consideră potrivit și, în special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice sau să comunice pe 

orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma lor, cu condiția să nu contravină drepturilor existente industriale și intelectuale. 

13.6 Liderul de proiect și Partenerul se asigură că au toate drepturile de a utiliza orice drepturi preexistente de proprietate intelectuală necesare pentru punerea în aplicare a Contractului și 

a prezentului Acord. 

 

ARTICOL 14 –EVALUAREA / MONITORIZAREA PROIECTULUI 

14.3 În cazul în care AM / STC sau Comisia Europeană efectuează o evaluare intermediară sau ex post sau o misiune de monitorizare, Partenerul se angajează să îi furnizeze acesteia 

și/sau persoanelor autorizate de acesta, orice document sau informație care va ajuta la evaluarea sau monitorizarea misiunii și le acordă drepturile de acces descrise la Articolul 11. 
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14.4 În cazul în care o evaluare/monitorizare este efectuată sau comandată de către Liderul de proiect sau de către AM, după caz, în timpul proiectului Liderul de proiect trebuie să 

furnizeze Partenerului o copie a raportului de evaluare/monitorizare. 

 

ARTICOL 15 - MODIFICAREA ACORDULUI ȘI A DISPOZIȚIILOR REFERITOARE LA MODIFICAREA CONTRACTULUI 

15.1 Orice modificare a Acordului trebuie să fie stabilită în scris într-un Addendum, care va fi convenit între Liderul de proiect și Partener. 

15.2 Orice intenție de modificare a Acordului de parteneriat va fi notificată în scris Liderului de proiect. Dat fiind că Acordul de parteneriat reprezintă o anexă la Contractul de Grant, 

Liderul de proiect este responsabil să informeze AM/STC cu privire la modificările dorite și să solicite aprobarea prealabilă a acestuia. 

15.3 Modificarea Contractului, inclusiv anexele la acesta, nu poate avea ca scop sau ca efect modificarea Contractului care ar afecta decizia de acordare a grantului sau ar fi contrară 

egalității de tratament a solicitanților. Grantul maxim menționat la Articolul 3 alineatul (2) nu poate fi majorat. 

15.4 Liderul de proiect trebuie să solicite acordul Partenerului înainte de a iniția orice modificare a Contractului.  

15.5 În cazul în care Beneficiarul solicită o modificare, acesta va înainta Liderului de proiect o solicitare justificată corespunzător în timp util, astfel încât Liderul de proiect să poată 

depune cererea la AM cu 45 de zile înainte de data la care modificarea ar trebui să intre în vigoare. Cererea trebuie să fie însoțită de toate dovezile justificative necesare pentru 

aprecierea acesteia. 

15.6 Prin derogare de la dispozițiile Articolului 15.1, în cazul în care Partenerul își schimbă adresa, contul bancar sau auditorul, ori necesită corectarea unor erori semnificative sau 

incoerențe între diferite părți ale proiectului sau modificări minore ale Acordului de Parteneriat, acesta va notifica imediat Liderul de proiect. Cu toate acestea, AM se poate opune 

alegerii Partenerului. 

15.7 AM își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea auditorului menționat la Articolul 32.1 din Regulamentul nr. 897/2014, în cazul în care există considerente necunoscute care pun la 

îndoială independența sau standardele profesionale ale auditorului, printre altele din cauza ne-fiabilității rapoartelor prezentate, dacă acestea sunt detectate de Punctul de Contact 

pentru Control, de AM sau de Autoritatea de Audit. 

 

ARTICOL 16 - PRELUNGIRE ȘI SUSPENDARE 

Extindere  

16.1 Partenerul trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect cu privire la orice împrejurări care pot împiedica sau întârzia implementarea proiectului și să furnizeze toate dovezile 

justificative necesare pentru evaluarea acestuia. 

Suspendarea Partenerului 

16.2 Partenerul poate suspenda punerea în aplicare a proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care exista circumstanțe excepționale, în special în caz de forța majoră, făcând ca 

această implementare să fie extrem de dificilă sau periculoasă. Partenerul trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect, precizând natura, durata probabilă și efectele 

previzibile ale suspendării. 

16.3 Liderul de proiect sau AM pot rezilia ulterior Contractul în conformitate cu Articolul 17.1. În cazul în care Contractul nu este reziliat, Partenerul va depune eforturi să reducă la 

minimum timpul de suspendare și eventualele daune și va relua implementarea odată ce circumstanțele o vor permite, informând astfel Liderul de proiect. 

Suspendarea de către Liderul de proiect, inclusiv în urma solicitării de către AM 

16.4 Liderul de proiect poate solicita Partenerului, inclusiv în urma solicitării AM, suspendarea implementarii proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care există 

circumstanțe excepționale, în special forța majoră, procesul devenind dificil sau periculos. În acest scop, Liderul de proiect va informa Partenerul cu privire la natura și durata 

probabilă a suspendării. 

16.5 AM sau Liderul de proiect pot rezilia ulterior Contractul în conformitate cu Articolul 17.1. În cazul în care Contractul nu este reziliat, Partenerul se va strădui să reducă la minimum 

timpul de suspendare și orice posibile daune și va relua implementarea odată ce circumstanțele o vor permite și după obținerea aprobării de către Liderul de proiect. 

16.6 Liderul de proiect va suspenda, de asemenea, punerea în aplicare a proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care AM suspendă Contractul daca AM dispune de dovezi sau 

dacă, din motive obiective și bine justificate, aceasta din urmă consideră necesară verificarea probabilității:  

a) procedura de acordare a granturilor sau implementarea proiectului au făcut obiectul unor erori, nereguli, fraudă sau corupție; 

b) Partenerul a încălcat orice obligație substanțială în baza Contractului și a prezentului Acord. 

16.7 Partenerul va furniza Liderului de proiect orice informație, clarificare sau document solicitat de AM în timp util, astfel încât Liderul de proiect să poată transmite Autorității de 

Management informațiile, clarificările sau documentele solicitate în termenul stabilit în cerere, dar nu mai mult de 30 de zile de la primirea cererilor trimise de AM. Dacă, în ciuda 

informațiilor, clarificărilor sau documentelor furnizate de Partener, procedura de atribuire sau punerea în aplicare a grantului se dovedește a fi fost supusă unor erori, nereguli, fraudă, 

corupție sau încălcarea obligațiilor, AM poate rezilia Contractul în conformitate cu la articolul 17.2 din Contract. 

Forţa majoră 

16.8 Termenul de forță majoră, așa cum este utilizat aici, acoperă orice evenimente neprevăzute, care nu sunt sub controlul niciuneia dintre părțile Contractului și ale prezentului Acord și 

care, prin exercitarea unei diligențe pe care nici o parte nu poate să o depășească, cum ar fi greve, blocări sau alte tulburări industriale, acte ale inamicului public, războaie declarate 

sau nu,  blocade, insurecție, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, curăţări, incidente civile, explozii. O decizie a Uniunii Europene de a 

suspenda cooperarea cu țara parteneră este considerată un caz de forță majoră atunci când implică suspendarea finanțării în temeiul Contractului și al prezentului Acord. 

Extinderea perioadei de implementare în urma suspendării 

16.9 În cazul suspendării în conformitate cu Articolele 16.2, 16.4 și 16.6, perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită cu o perioadă echivalentă cu durata suspendării, fără a 

aduce atingere eventualelor modificări ale Contractului care ar putea fi necesare pentru adaptarea proiectului la noi condiții de punere în aplicare, după obținerea aprobării prealabile 

în scris de la AM. 

 

ARTICOL 17 –REZILIEREA ACORDULUI 

17.1  Rezilierea Acordului este posibilă numai cu informarea prealabilă a AM. 

17.2 Prezentul Acord este reziliat automat, fără alte formalități, în cazul în care AM decide să rezilieze Contractul de Grant, din motivele prevăzute la Articolul 17 din Contract. 

 

ARTICOL 18 - PENALITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIARE 

18.1 Fără a aduce atingere aplicării altor căi de atac prevăzute în Contract și în prezentul Acord, Partenerul care a făcut declarații false a fost supus fraudei sau faptelor de corupție sau a 

încălcat grav obligațiile contractuale poate fi exclus din toate contractele și granturile finanțate de către AM. 

18.2 În plus sau în mod alternativ la sancțiunile administrative prevăzute la Articolul 18.1, Partenerul poate fi, de asemenea, supus unor sancțiuni financiare. 

18.3 AM aplică corecțiile financiare necesare în legătură cu neregulile individuale sau sistemice constatate în proiect. Corecțiile financiare constau în anularea totală sau parțială a 

contribuției Uniunii la proiect. AM ia în considerare natura și gravitatea neregulilor și pierderile financiare și aplică o corecție financiară proporțională.  

18.4 Criteriile pentru stabilirea nivelului corecției financiare care trebuie aplicate și criteriile de aplicare a ratelor forfetare sau a corecției financiare extrapolate sunt cele adoptate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/20133, în special Articolul 144, precum și cele incluse în Decizia Comisiei din 19 decembrie 20134. 

18.5 AM va notifica în mod formal Liderul de proiect și/sau Partenerii în cauză, orice decizie de a aplica astfel de sancțiuni. 

18.6 În cazul în care Comisia Europeană aplică corecții financiare individuale Programului în conformitate cu Articolul 72 din Regulamentul nr. 897/2014, AM poate decide să anuleze o 

parte din grant pentru a acoperi aceste corecții din bugetele proiectelor vizate de corecții. 

18.7 În cazul în care Comisia Europeană aplică corecții financiare la Program în conformitate cu Articolul 72 din Regulamentul nr.  897/2014, iar corecțiile financiare se referă la 

deficiențe sistemice în sistemul de management și control al programului, AM poate decide să anuleze o parte a grantului, pentru a acoperi aceste corecții din bugetul proiectului, 

după cum urmează: 

c) în cazul în care deficiența sistemică se referă la o anumită țară, Partenerul stabilit în țara respectivă este responsabil de rambursarea în conturile Programului a sumei identificate ca 

urmare a corecției financiare; 

d) dacă deficiența sistemică se referă la întregul sistem, fiecare Partener este responsabil pentru rambursarea în conturile Programului a sumei reprezentând procentul corecției 

financiare aplicate cheltuielilor suportate de Partener și declarate de către AM la Comisia Europeană la data deciziei de aplicare a corecției financiare. 

18.8 În cazul unei decizii de anulare a unei părți a grantului, Liderul de proiect va transmite Autorității de Management un buget revizuit, în termen de 14 zile de la primirea notificării. În 

cazul nerespectării termenului limită, anularea se aplică proporțional tuturor liniilor bugetare. Modificarea contractului în cazul anulării la nivel de proiect va lua forma unei decizii a 

reprezentantului Autorității de Management care semnează Contractul, care va notifica catre Liderul de proiect și care va deveni parte a Contractului. 

                                                 
3 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 

de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul European Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și pescuit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (OJL 

347, 20.12.2013 , p. 320). 

 

4 Decizia Comisiei din 19 decembrie 2013 privind stabilirea și aprobarea orientărilor pentru stabilirea de corecții financiare efectuate de Comisie pentru cheltuielile finanțate de Uniune în cadrul gestiunii partajate pentru 

nerespectarea normelor privind achizițiile publice (C (2013) 9527 ). 
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18.9 Sub rezerva Articolelor 61 și 62 din Regulamentul nr. 897/2014, AM are dreptul să rețină temporar plățile către un anumit beneficiar (Lider de proiect sau Partener) sau proiectul în 

ansamblul său. Suspendarea (suspendările) plății se ridică de îndată ce observațiile și/sau rezervele Comisiei au fost retrase și AM a primit dovezi suficiente cu privire la soluționarea 

erorilor (erorilor) sistemice detectate. 

 

ARTICOL 19 –RECUPERARE 

19.1 Dacă recuperarea este justificată în condițiile Contractului și al prezentului Acord, inclusiv în cazul în care procedura de atribuire sau executarea Contractului este viciată de erori sau 

nereguli substanțiale sau de fraudă sau corupție care pot fi atribuite Partenerului sau dacă o sumă este plătită în mod nejustificat Partenerului sau dacă o sumă plătită de AM se 

încadrează în normele privind ajutoarele de stat, Partenerul se obligă să ramburseze Liderului de proiect aceste sume, în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării de către 

Liderul de proiect, inclusiv cheltuielile bancare suportate de AM pentru plata către Liderul de proiect, sumele corespunzătoare bugetului Partenerului, care devin datorate catre AM. 

19.2 Plățile efectuate nu exclud posibilitatea ca AM să emită o notă de debit către Liderul de proiect în urma unui raport de verificare a cheltuielilor, a unui audit sau a unei verificări 

ulterioare a cererii de plată sau a oricărui alt tip de verificări. În acest caz, Partenerul se obligă să ramburseze Liderului de proiect sumele corespunzătoare, în conformitate cu 

Articolul 19.1. 

19.3 In cazul neregulilor comise de Partener, Liderul de proiect are dreptul să solicite aceste sume de la Partenerul responsabil in scopul de a rambursa către AM. În cazuri specifice, 

pentru neregulile descoperite după plata cererii de rambursare finală, Partenerii pot rambursa sumele datorate direct catre AM, notificând Liderul de proiect despre această opțiune.  

19.4 În cazul în care o verificare relevă faptul că metodele folosite de Partener pentru a determina costurile unitare, sumele forfetare sau sumele fixe nu sunt conforme cu condițiile 

stabilite în Contract și în prezentul Acord și, prin urmare, s-a efectuat o plată necuvenită, AM are dreptul să recupereze de la Liderul de proiect în mod proporțional până la valoarea 

costurilor unitare, a sumelor forfetare sau a finanțării forfetare. În acest caz, Partenerul se obligă să ramburseze Liderului de proiect sumele corespunzătoare, în conformitate cu 

Articolul 19.1. 

Partenerul se angajează să ramburseze Liderului de proiect orice sumă plătită în plus față de suma finală datorată de Partener, în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării de către 

Liderul de proiect, inclusiv cheltuielile bancare suportate de AM pentru plata către Liderul de proiect din sumele care devin datorate catre AM. 

19.5 Fără a aduce atingere prerogativelor AM, dacă este necesar, Statul Membru sau țara parteneră CBC în care este stabilit Partenerul poate să-şi recupereze singur prin orice mijloace de 

la Partenerul respectiv. 

19.6 Fără a aduce atingere prerogativelor AM, dacă este cazul, Uniunea Europeană, în calitate de donator, se poate recupera prin orice mijloace de la Partenerul respectiv.  

Dobânzi pentru întârzierea plăților 

19.7 În cazul în care Partenerul nu va efectua rambursarea în termenul stabilit, Liderul de proiect poate majora sumele datorate prin adăugarea unei dobanzi de 3,5 puncte procentuale 

peste rata aplicată de Banca Centrală Europeană în principalele sale operațiuni de refinanțare în prima zi lucrătoare a lunii în care ajunge data scadenței. 

Dobânda de întârziere va fi generată în perioada scursă între data termenului de plată stabilit de Liderul de proiect și data la care se efectuează plata. Orice plăț i parțiale trebuie să 

acopere mai întâi dobânda astfel stabilită. 

Alte dispoziţii 

19.8 Cheltuielile bancare rezultate din rambursarea sumelor datorate Liderului de proiect sunt suportate integral de către Partener. 

 

ARTICOL 20 - CONFLICT DE INTERESE ȘI BUNĂ CONDUITĂ 

20.1 În sensul prezentului Contract și al prezentului Acord, conflictul de interese înseamnă orice situație în care există divergențe între îndeplinirea responsabilităților din cadrul 

Contractului de grant și a prezentului Acord de catre Părţi și interesul privat al persoanelor implicate în Contract și în prezentul Acord, care pot afecta exercitarea imparțială și 

obiectivă a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea/ verificarea/ controlul/ auditul Contractului și al prezentului Acord, din motive legate de viața familială, 

emoțională, afinitate politică sau națională, interes economic sau orice alt interes comun cu o altă persoană. 

20.2 Partenerul va preveni sau va pune capat oricărei situații care ar putea compromite executarea imparțială și obiectivă a Contractului și a prezentului Acord. Orice conflict de interese 

care ar putea apărea în timpul executării Contractului și al prezentului Contract trebuie să fie notificat în scris catre Liderul de proiect. Partenerul va lua măsurile corespunzătoare 

pentru a remedia efectele negative ale conflictului de interese în termen de 30 de zile de la notificarea Liderului de proiect. 

20.3 Liderul de proiect își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt adecvate și pot necesita măsuri suplimentare, dacă este necesar. 

20.4 Partenerul se asigură că personalul său, inclusiv conducerea acestuia, nu este pus într-o situație care ar putea crea conflicte de interese. Fără a aduce atingere obligațiilor care îi revin 

în temeiul Contractului și al prezentului Acord, Partenerul va înlocui, imediat și fără compensații de la Liderul de proiect, orice membru al personalului său într-o astfel de situație. 

20.5 Partenerul respectă drepturile omului și legislația de mediu aplicabilă, inclusiv acordurile multilaterale privind mediul, precum și standardele fundamentale de muncă convenite la 

nivel internațional. 

 

ARTICOL 21 – CONFIDENTIALITATE 

21.1 Sub rezerva Articolului 11, Liderul de proiect și Partenerii se angajează să păstreze confidențialitatea oricăror informații, indiferent de forma lor, dezvăluite în scris sau verbal în 

legătură cu implementarea Contractului și a prezentului Acord și identificate în scris ca fiind confidențiale până la sfârșitul perioadei de valabilitate a Acordului definită la Articolul 

2.4 de mai sus. 

21.2 Ca o excepție de la regula prevăzută în paragraful anterior, datele utilizate pentru vizibilitate, pentru informarea și promovarea utilizării fondurilor ENI, nu vor fi considerate ca 

având statut de confidențialitate. 

21.3 Părțile nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește dezvaluirea de informații privind Contractul și Acordul dacă: 

a) or informațiile au fost eliberate cu acordul scris al celeilalte părți ; sau 

b) Partea a fost obligată din punct de vedere legal să dezvaluie informațiile. 

21.4 Liderul de proiect și Partenerii nu vor utiliza informațiile confidențiale pentru niciun alt scop decât îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, cu excepția 

cazului în care există altfel de acord cu AM. 

 

ARTICOL 22 – CESIUNE, SUCCESIUNEA LEGALĂ ȘI SCHIMBĂRI ÎN PARTENERIAT 

22.1 Acordul și plățile atașate acestuia nu pot fi atribuite unei terțe părți în niciun fel. 

22.2 Fiind conștienți de faptul că toate modificările aduse parteneriatului trebuie să fie prevazute într-o anexă la Contractul de Grant, Liderul de proiect și Partenerul sunt de acord să nu se 

retragă din proiect decât dacă există motive inevitabile. 

22.3 În cazul succesiunii juridice, Partenerul este obligat să transfere toate sarcinile din prezentul contract succesorului legal. Partenerul va notifica în prealabil Liderul de proiect. 

22.4 În cazul în care un alt partener se retrage din proiect sau este eliminat din acesta, Liderul de proiect și Partenerul se vor angaja să găsească o soluție rapidă și eficientă pentru a 

asigura o implementare adecvată a proiectelor, fără întârziere. În consecință, Liderul de proiect și Partenerii se vor strădui să acopere contribuția Partenerului care se retrage, fie prin 

asumarea sarcinilor sale de către unul sau mai mulți dintre aceștia, fie prin solicitarea participării unui partener sau a mai multor noi participanți la parteneriat, în ceea ce privește 

prevederile Programului respectiv. 

22.5 Dispozițiile prevăzute la Articolul 11 rămân aplicabile în cazul în care Partenerul se retrage sau este eliminat din proiect. 

 

ARTICOL 23 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

23.1 Prezentul acord este guvernat de legislația din România, care reprezintă locul Liderului de proiect. 

23.2 Liderul de proiect și Partenerul vor face tot posibilul pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu care apare între ei în timpul punerii în aplicare a prezentului Acord. În acest 

scop, acestia își comunică poziția lor și orice soluție pe care o consideră posibilă în scris și se reunesc la cererea fiecăruia. 

23.3 În cazul în care nu se ajunge la un acord amiabil, litigiul poate fi supus, de comun acord de către Părți, concilierii unui arbitru convenit de comun acord.  

23.4 În caz de nerespectare a procedurilor de mai sus, fiecare Parte poate prezenta litigiul instanțelor competente.  

15 

ARTICOL  24  - DISPOZIȚII FINALE 

 

24.1. Orice comunicare oficială referitoare la acest Contract trebuie să fie în limba engleză, în scris, să specifice numărul și titlul proiectului și să fie trimisă la următoarele adrese: 

 

Pentru Liderul de proiect 

Adresa: strada Eroilor, nr. 7, Galați, 800119, România, conducere@cjgalati.ro   

Pentru Partener 

Adresa: strada Trandafirilor, nr. 2, MD-7301, Cantemir, Republic of Moldova, contact@cantemir.md 

24. 2 În eventualitatea unui conflict între prevederile Acordului și cele ale Contractului de Grant semnate de către Liderul de proiect cu Autoritatea de Management, prevederile Contractului de 

Grant au prioritate. Acordul este parte integrantă a Contractului de Grant și a tuturor anexelor. 
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Elaborat în limba engleză în 3 exemplare originale, una originală pentru Autoritatea de Management, una pentru Liderul de proiect și una pentru Partener. 

 
Pentru Liderul de proiect   Pentru Partener  

Nume:  

COSTEL FOTEA 

  Nume: 

 ANDREI CIOBANU 

 

Funcția:  

PREȘEDINTE 

 
Funcția:  

PREȘEDINTE  

Semnătura 

 

 Semnătura  

Data  Data  
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ANEXA nr. 3 
 

 

 

 

   
 Programme funded by the  
 EUROPEAN UNION  
 
 

           ACORD DE PARTENERIAT 
           între Liderul de proiect și Partenerii de proiect 

                 pentru Programul Operațional Comun < Bazinul Mării Negre> 2014-2020 
 
 
Având în vedere: 

 

Regulamentul (EU) Nr. 232/2014 Al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 Martie 2014 de stabilire a unui instrument European de Vecinatate. 

Regulamentul de implementare al Comisiei nr. 897/2014 din 18 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul 

Regulamentului (EU) nr. 232/2014 a Parlamentului European şi al Consilului de stabilire a Instrumentului European de vecinătate (“Regulamentul nr. 897/2014”), 

Programul operaţional Comun Bazinul Mării Negre  2014-2020, aprobat de Comisia Europeana prin Decizia nr. 9187/18.12.2015, 

Și în baza deciziei Comitetului Comun de Monitorizare al "Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre  2014-2020" de la data 17.09.2019 de a acorda o finanţare 

proiectului, 

 

Unitatea administrativă teritorială județul Galați, strada Eroilor, nr. 7, Galați, 800119, România, reprezentată de către dl. Costel Fotea, Președinte 

 pe de o parte, 

şi 

Consiliul Local Kutaisi, Republica Georgia, bulevard Rustaveli, nr. 3, Kutaisi, 4600, Republica Georgia, reprezentată de către dl. Giorgi Tchighvaria, Primar 

pe de altă parte, 

 

convin dupa cum urmează: 

 

ARTICOL 1 – OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI DISPOZIȚIILE GENERALE 

1.1 Obiectivul prezentului acord de parteneriat (denumit în continuare "Acordul") este reprezentat de definirea regulilor în vederea implementării comune a proiectului : Escapeland – 

Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre, BSB1108 şi crearea unui parteneriat între Liderul de proiect şi Partenerul. 

 

1.2 În cazul în care în acest Acord este menționat "AM", acesta se referă la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, care va semna Contractul de Grant cu Liderul de 

proiect și va acorda finanțarea grantului. AM nu este parte la prezentul acord. 

1.1 Liderul de proiect şi Partenerul vor coopera în mod activ în implementarea proiectului. În plus, aceștia cooperează în ceea ce privește personalul și finanțarea proiectului. Liderul de 

proiect si Partenerul sunt responsabili din punct de vedere juridic și financiar pentru activitățile pe care le desfășoară și pentru ponderea fondurilor Uniunii pe care le primesc. 

Indatoririle specifice, precum și responsabilitățile financiare ale Liderului de proiect și ale Partenerului se stabilesc în prezentul acord. 

1.2 Liderul de proiect și Partenerul pun în aplicare proiectul pe propria răspundere și în conformitate cu Descrierea proiectului, în scopul indeplinirii obiectivelor stabilite în acesta. 

1.3 Liderul de proiect și Partenerul vor implementa proiectul cu grija, eficiența, transparența și diligența necesare, în conformitate cu cele mai bune practici din domeniul în cauză și în 

conformitate cu prezentul Acord. 

În acest scop, Liderul de proiect și Partenerul vor mobiliza toate resursele financiare, umane și materiale necesare pentru implementarea completă a proiectului așa cum se specifică 

în Descrierea proiectului. 

1.4 Partenerul declară că s-a familiarizat cu Programul Operațional Comun și a citit Ghidul pentru Solicitanții de Grant și Contractul de Grant, înțelegand și acceptând obligațiile și 

condițiile contractuale stipulate în acesta. 

1.5 Partenerul se asigură că grantul ENI plătită de Liderul de proiect este gestionat în conformitate cu Contractul de Grant și anexele sale și prezentul Acord. 

1.6 Orice date cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul executării, gestionării și monitorizării Contractului de către AM și pot fi transmise, de asemenea, organelor 

responsabile de monitorizare sau inspecție în conformitate cu Articolul 33 din Regulamentul de implementare al Comisiei (UE) Nr. 897/2014 al Consiliului din 18 august 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (EU) nr. 232/2014 a Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a Instrumentului European de vecinătate (“Regulamentul nr. 897/2014”) sau orice alte organisme / entități autorizate de AM. Partenerul va avea dreptul de acces la datele 

sale personale și dreptul de a rectifica datele. În cazul în care Partenerul are întrebări privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta le va adresa Autorității de Management 

prin intermediul Liderului de proiect. 

1.7 Partenerul va limita accesul și utilizarea datelor cu caracter personal strict necesar pentru executarea, administrarea și monitorizarea Contractului și va adopta toate măsurile de 

securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a păstra cea mai strictă confidențialitate și pentru a limita accesul la aceste date. 

1.8 Partenerul înțelege și este de acord că Autoritatea de management poate delega sarcinile legate de monitorizarea implementării proiectului către Secretariatul Tehnic Comun al 

Programului ("STC"). Partenerul trebuie să răspundă tuturor solicitărilor scrise din partea Autorității de Management / Secretariatului Tehnic Comun în termenul stabilit în cererea 

respectivă și trebuie să sprijine AM / STC în îndeplinirea sarcinilor lor, inclusiv vizitele la fața locului și alte sarcini legate de monitorizarea, evaluarea și implementarea Programului 

și a proiectului. 

1.9 Partenerul înțelege și este de acord că, pentru buna implementare a Contractului și a prezentului Acord, Autoritatea de Management poate emite instrucțiuni, îndrumări, manuale, 

etc., fie in mod direct, fie prin intermediul Secretariatului Tehnic Comun, în conformitate cu prevederile Contractului.  

1.10 Partenerul trebuie să utilizeze sistemul de control stabilit la nivel național pentru verificarea cheltuielilor. 

1.11 Partenerul trebuie să încarce și să valideze datele în sistemul electronic al Programului în conformitate cu instrucțiunile AM /STC. 

1.12  Toate trimiterile cu privire la zilele din Contractul de Grant și în prezentul Acord se referă la zile calendaristice, cu excepția cazului în care nu se specifică altfel. 

ARTICOL 2 – DURATA ACORDULUI 

2.1 Prezentul acord intră în vigoare la data intrării în vigoare a Contractului de Grant. 

2.2 Implementarea proiectului va începe la data specificată în Contractul de Grant. Liderul de proiect va informa Partenerul fără întârziere cu privire la semnarea Contractului de Grant și 

data de începere a implementării proiectului. 

2.3 Perioada de implementare a proiectului este cea specificată în Contractul de Grant. 

2.4 Perioada de valabilitate a prezentului Acord se încheie la cinci ani de la data plății soldului pentru Program. AM va informa Liderul de proiect cu privire la această dată. 

ARTICOL 3 – VALOAREA PROIECTULUI 

3.1 Valoarea totală eligibilă a proiectului se estimează la 1 377 103. 96 EURO. 

3.2 AM va finanța o sumă maximă de 1 266 935. 62 EURO, echivalentă cu 92% din valoarea totală eligibilă estimată a proiectului.  

3.3 Liderul de proiect se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 31 680 EURO. 

3.4 Partenerul se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 12 788. 55 EURO. 

 

ARTICOL 4 - PLĂŢI  

4.1 Contributia totală a grantului ENI care urmează a fi plătită de către Liderul de proiect către Partener este 147 068. 25 EURO. 

Liderul de proiect va plăti grantul Partenerului în modul următor:  
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- Prefinanțare tranșă: 58 827, 3 EURO (40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru implementarea proiectului) în contul bancar dedicat fără întârziere de la data 

primirii tranșei din Grant de la AM; 

- Plată intermediară: 58 827, 3 EURO (maxim 40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru implementarea proiectului) în contul bancar dedicate, fără întârziere de la 

data primirii tranșei din Grant de la AM;  

- Soldul final (maxim 20% sau soldul Grantului ENI corespunzător prevăzut pentru implementarea proiectului)  29 413, 65 EURO în contul bancar dedicate, fără întârziere de la data 

primirii tranșei din Grant de la AM. 

4.2 Liderul de proiect va efectua plăţi către Partener în euro. 

4.3 Liderul de proiect va transfera Partenerului sumele corespunzătoare ale Grantului în termen de 5 zile zile de la datele menţionate mai sus, fără a face nici o deducere, reținere sau o 

altă taxă specifică. 

4.4 Daca apar circumstanțe excepționale, AM poate opri plata către Liderul de proiect sau poate solicita Liderului de proiect să reţină plata către Partener. 

4.5 AM va efectua fiecare plată în condițiile disponibilității fondurilor. 

4.6 În cazul în care costurile totale ENI acceptate aferente părții din proiect implementate sub responsabilitatea Partenerului sunt mai mici la sfârșitul proiectului decât costul estimat al 

ENI menționat la Articolul 4.1, Partenerul este limitat la suma aprobată de AM pentru partea respectivă a proiectului.   

4.7 În cazul proiectelor care includ infrastructură,  Partenerul trebuie să transmită Liderului de proiect, în termenul de 4 luni de la data semnării Contractului, dar anterior depunerii 

cererii de plata individuale intermediare, autorizaţia de construire sau orice alte detalii de executie, documentaţie tehnică, planşe arhitecturale şi tehnice aprobate, consimţăminte, 

aprobări, autorizații și acorduri, după emiterea autorizaţiei de construire, în măsura în care acestea sunt prevăzute de legile naţionale ale respectivei ţări. 

4.8 În absenţa documentelor menționate la Articolul 4.7., plata tranșelor intermediare nu va fi efectuată și Contractul poate fi reziliat în conformitate cu Articolul 17. 

Raportul de verificare a cheltuielilor 

4.9 Partenerul trebuie să transmita Liderului de proiect un raport de verificare a cheltuielilor de proiect, conform instrucțiunilor AM, în conformitate cu Articolul 1.11, elaborat de un 

controlor desemnat în conformitate cu sistemul de control stabilit la nivel național, pentru a fi atașat la: 

- orice solicitare de plată intermediară; 

- orice raport final. 

Controlorul verifică dacă costurile declarate de Partener sunt reale, corect înregistrate și eligibile, inclusiv necesare pentru implementarea proiectului, în conformitate cu Contractul și 

prezentul Acord, precum și cu venitul părții din proiectul implementat sub responsabilitatea sa și elaborează un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu instrucțiunile 

AM potrivit Articolului  1.11. 

Liderul de proiect va transmite AM rapoartele de verificare a cheltuielilor cu toate constatările factuale de la toți controlorii Partenerilor implicați în proiect. 

Raportul de verificare a cheltuielilor care însoțește o cerere de plată a soldului final include toate cheltuielile care nu sunt acoperite de niciun raport anterior de verificare a 

cheltuielilor. 

Pe baza raportului de verificare a cheltuielilor, în conformitate cu instrucțiunile AM potrivit Articolului 1.11, Autoritatea de Management stabilește suma totală a cheltuielilor 

eligibile și valoarea contribuției AM, în conformitate cu prevederile Articolului 3.2. 

Partenerul acordă controlorului toate drepturile de acces necesare pentru efectuarea verificării.  

Suspendarea perioadei de plată 

4.10 Fără a aduce atingere Articolului 17, AM poate suspenda termenele pentru plăți prin notificarea Liderului de proiect astfel: 

a) suma care figurează în cererea sa de plată nu este datorată, sau; 

b) nu au fost furnizate documente justificative corespunzătoare, sau ; 

c) AM trebuie să solicite clarificări, modificări sau informații suplimentare la rapoartele narative sau financiare, sau;  

d) AM are îndoieli cu privire la eligibilitatea cheltuielilor și trebuie să efectueze controale suplimentare, inclusiv controale la fața locului pentru a se asigura că cheltuielile sunt 

eligibile, sau ; 

e) este necesar să se verifice dacă au apărut eventuale erori substanțiale, nereguli, fapte de fraudă sau corupție în cadrul procedurii de acordare a grantului sau în implementarea 

proiectului, sau ; 

f) este necesar să se verifice dacă Liderul de proiect și / sau Partenerii au încălcat orice obligații importante în temeiul Contractului. 

Suspendarea termenelor pentru plăți începe în momentul în care notificarea de mai sus este transmisă de AM către Liderul de proiect. Liderul de proiect va furniza orice informație, 

clarificare sau document solicitat în termenul stabilit în cerere, cel târziu la  30 de zile de la data solicitării. Partenerul va furniza orice informație, clarificare sau document solicitat 

de către Liderul de proiect în termenul stabilit în solicitare, astfel încât  Liderul de proiect să poată transmite Autorității de Management informațiile, clarificările sau documentele 

solicitate în termenul limită. Termenul începe să curgă din nou la data la care informațiile solicitate, clarificările sau documentele sunt înregistrate de AM. 

Dacă, în ciuda informațiilor, clarificărilor sau documentelor furnizate de Liderul de proiect, cererea de plată este încă inadmisibilă sau dacă procedura de atribuire sau implementarea 

grantului se dovedește a fi fost supusă unor erori, nereguli, fraudă, corupție sau încălcarea obligatiilor, AM poate refuza continuarea plăților și poate, în cazurile prevăzute la 

Articolul 17, să rezilieze Contractul în mod corespunzător. 

În plus, AM poate, de asemenea, să suspende integral sau parțial plățile ca măsură de precauție, cu notificarea prealabilă a Liderului de proiect, înainte de sau în loc de reziliere a 

prezentului contract, în conformitate cu Articolul 17.  

In plus, în cazul în care procedura de atribuire sau executarea Contractului este viciată de erori sau nereguli substanțiale sau de fraudă sau corupție care pot fi atribuite Liderului de 

proiect și/sau Partenerilor, Autoritatea de Management poate refuza efectuarea plăților sau poate recupera sumele deja plătite, proporțional cu gravitatea erorilor, neregulilor, 

fraudelor sau corupției. 

Reguli pentru conversia monetară 

4.11 Rapoartele se transmit în euro. Pentru a raporta, conversia în euro se efectuează folosind cursul lunar de schimb valutar al Comisiei Europene din luna în care cheltuielile au fost 

prezentate spre verificare în conformitate cu Articolul 4.9. 

În cazul unei fluctuații excepționale a schimbului valutar, AM și Liderul de proiect se consultă reciproc în vederea modificării proiectului pentru a diminua impactul unei astfel de 

fluctuații. Dacă este necesar, AM poate lua măsuri suplimentare, cum ar fi rezilierea contractului. 

 

ARTICOL 5 - OBLIGAŢIA DE A  FURNIZA INFORMAŢII ŞI RAPOARTE 

5.1 Partenerul trebuie să transmită către AM/STC toate informațiile necesare privind implementarea proiectului, în limba Contractului. În acest scop, Partenerul trebuie să întocmească 

rapoarte interimare și finale, rapoarte de progres și să furnizeze orice alte informații solicitate de catre AM / STC.  

În situații excepționale, în cazul în care Partenerul nu transmite Liderului de proiect niciunul dintre rapoarte în termenul stabilit la Articolul 5, acesta trebuie să transmită o explicație 

scrisă acceptabilă și suficientă a motivelor pentru care nu poate să respecte această obligație. 

5.2 Liderul de proiect va informa Partenerul în mod regulat cu privire la toate comunicările relevante cu AM în ceea ce privește aprobarea rapoartelor și despre toate celelalte aspecte 

esențiale legate de implementarea proiectului. 

5.3 În cazul în care Liderul de proiect nu furnizează nici un raport sau informații suplimentare solicitate de AM în termenul stabilit, fără o explicație scrisă acceptabilă și suficientă, AM 

poate rezilia Contractul în conformitate cu Articolul 17.2 a) din Contract. 

Rapoarte intermediare şi finale  

5.4 Rapoartele intermediare și finale trebuie sa conţină descrierea modalităţii de implementare a proiectului în funcție de activitățile preconizate, dificultățile întâmpinate și măsurile 

luate pentru depășirea problemelor, orice modificări introduse, precum și pragul de atingere a rezultatelor sale (inclusiv specificarea rezultatelor la care se referă) măsurate prin 

indicatori corespunzători. Nivelul de detaliu al fiecărui raport trebuie să se potrivească cu cel al descrierii proiectului ș i a bugetului pentru proiect. Liderul de proiect va colecta de la 

Parteneri toate informațiile necesare și va întocmi rapoarte intermediare și finale consolidate. Aceste rapoarte trebuie: 

a) să acopere proiectul în ansamblu, indiferent ce parte a acestuia este finanțată de AM ; 

b) să conţină un raport narativ și un raport financiar ; 

c) să furnizeze o descriere completă a tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului pentru perioada acoperită ; 

d) să includă rezultatele obținute prin proiect măsurate prin indicatorii lor corespunzători ; 

e) să propună orice măsuri relevante necesare pentru desfășurarea activităților proiectului, obţinerea rezultatelor dorite, realizarea obiectivului (obiectivelor) intervenției ; 

f) să fie redactate în moneda și limba prezentului Contract ; 

g) să includă orice actualizare a planului de comunicare în conformitate cu Articolul 10 ; 

h) să includă situaţia procedurilor de achiziții publice și implementarea contractelor atribuite în temeiul Articolului 9. 

La depunerea unei cereri de plată, Liderul de proiect trebuie să se asigure că toți Partenerii au aceeași perioadă de raportare. 

5.5 În plus, raportul final va include orice perioadă care nu este acoperită de raportul intermediary. 

5.6 Rapoartele sunt prezentate împreună cu raportul de verificare a cheltuielilor, astfel cum se specifică la Articolul 4.9, în termenul de 30 de zile de la sfârsitul perioadei de raportare, 

luând în considerare următoarele perioade de raportare la nivel de proiect: 

https://context.reverso.net/traducere/romana-engleza/lu%C3%A2nd+%C3%AEn+considerare
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a) în cazul unui raport intermediar : 

- perioada intermediară de raportare se doreste a fi perioada anterioară  părţii din cheltuielile efectiv suportate și plătite care este finanțată de AM fiind de cel puțin 70% din plata 

anterioară ; 

- în termen de 90 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare specificate mai sus, Liderul de proiect va prezenta raportul interimar; 

- dacă jumătate din perioada de implementare s-a scurs și partea din cheltuielile efectiv realizate care este finanțată de AM este mai mică de 70% din plata anterioară, Liderul de 

proiect va prezenta un raport intermediar în termen de 90 de zile de la această perioadă; plata intermediară se reduce cu suma corespunzătoare diferenței dintre 70% din plata 

anterioară și partea din cheltuielile efectiv efectuate și plătite care este finanțată de AM. În acest caz, următoarea perioadă de raportare începe din ziua următoare următoare 

sfârșitului perioadei acoperite de această solicitare de plată; 

- Liderul de proiect poate prezenta un raport intermediar înainte de sfârșitul perioadei de implementare, dacă partea din cheltuielile efectiv realizate care este finanțată de AM este mai 

mică de 70% din plata anterioară; plata intermediară se reduce cu suma corespunzătoare diferenței dintre 70% din plata anterioară și partea din cheltuielile efectiv suportate, care este 

finanțată de AM. În acest caz, următoarea perioadă de raportare începe din nou de la data de încheiere a perioadei acoperite de această solicitare de plată;  

b) în cazul raportului final: 

- liderul de proiect va prezenta un raport final, nu mai târziu de șase luni după perioada de implementare în sensul Articolului 2. Dacă este necesar,  această perioadă poate fi redusă 

prin instrucțiunile AM, în conformitate cu Articolul 1.12. 

5.7 Partenerul se va asigura că toate informațiile furnizate sunt complete, sigure și adevărate și sunt fundamentate prin documente justificative adecvate care pot fi verificate și că 

costurile declarate au fost suportate și plătite și pot fi considerate eligibile în conformitate cu Contractul și prezentul Acord. 

5.8 Aprobarea rapoartelor de către AM nu implică recunoașterea regularității lor și a autenticității, integralitatii și corectitudinii declarațiilor și a informațiilor pe care le conțin. 

Rapoarte de progres 

5.9 Raportul intermediar, care acoperă fiecare 4 luni din perioada de implementare a proiectului, va fi prezentat în termen de 15 zile după expirarea perioadei de ma i sus. În cazul în care 

există o suprapunere între lunile în care se datorează raportul intermediar și raportul intermediar sau raportul final, se prezintă numai raportul interimar sau raportul final. 

Rapoartele de progres sunt elaborate mutatis mutandis în conformitate cu Articolul 5.4, cu excepția dispozițiilor referitoare la raportul financiar. 

Rapoarte privind durabilitatea 

5.10 În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Partenerul va trasmite AM / STC toate informațiile necesare legate de asigurarea durabilității proiectului, așa cum 

este specificat în Descrierea proiectului și în conformitate cu Articolul 13.2 al acestui Acord. 

5.11 În acest sens, Liderul de proiect va prezenta rapoartele pentru cei cinci ani dupa încheierea proiectului, în termen de 30 de zile de la data aniversării plății soldului final pentru 

proiect, începând cu anul ulterior anului plății. Partenerul se angajează să furnizeze Liderului de proiect raportul în termen de 15 zile de la data aniversării plății soldului final al 

proiectului, începând cu anul următor anului plății. 

5.12 Alte informații care trebuie furnizate 

5.13 AM / STC poate solicita informații suplimentare în orice moment. Liderul de proiect va furniza aceste informații în termenul stabilit de cerere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la 

data solicitării. Partenerul se obligă să furnizeze Liderului de proiect toate informațiile necesare în termenul stabilit de solicitarea acestuia. 

5.14 Partenerul va sprijini STC / AM și CE în realizarea misiunilor orientate către rezultate la nivelul proiectului/Programului, incluzând, dar fără a se limita la, furnizarea/asigurarea 

furnizării tuturor informațiilor solicitate în termenele solicitate. 

5.15  Partenerul va informa Liderul de proiect cu privire la viitoarele evenimente majore ale proiectului in timp util, dar nu mai puțin de 15 zile lucrătoare înainte de desfășurarea 

evenimentului. 

 

ARTICOL 6 - DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE PARTENERILOR 

6.1 Partenerul trebuie:  

a) să realizeze proiectul în solidar față de Autoritatea de Management, luând toate măsurile necesare pentru a se asigura că proiectul este implementat în conformitate cu Contractul, 

inclusiv cu Descrierea proiectului din Anexa I a Contractului, cu Ghidul pentru solicitanţii de Grant, cu Programul și legislația UE și națională aplicabilă și prezentul Acord. 

În acest scop, Partenerul pune in aplicare proiectul cu transparență și diligență în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și implică toate resursele financiare, umane și 

materiale necesare pentru punerea în aplicare a părții lor din proiect așa cum este specificat în Descrierea proiectului;  

 

b) este responsabil de indeplinirea oricărei obligații care îi revine în temeiul Contractului și al prezentului Acord, în comun sau individual. În acest sens, Partenerul este responsabil 

din punct de vedere juridic și financiar pentru activitățile pe care le pune în aplicare și pentru partea din fondurile Uniunii pe care le primește; 

 

c) să transmită Liderului de proiect datele necesare întocmirii rapoartelor, situațiilor financiare și a altor informații sau documente solicitate prin Contract și de Anexele la acesta și de 

prezentul Acord, precum și orice informații necesare în eventualitatea auditurilor, controalelor, misiunilor de monitorizare sau evaluărilor, asa cum se descrie la Articolul 11; 

 

d) să se asigure că toate informațiile care trebuie furnizate și solicitările făcute sunt trimise prin intermediul Liderului de proiect către AM/STC, cu excepția cazurilor în care AM / 

STC trimite cereri direct Partenerului; în aceste cazuri, Partenerul se adresează direct AM / STC, în copie către Liderul de proiect; 

 

e) e de acord să faca aranjamente interne adecvate pentru coordonarea și reprezentarea internă a Partenerului față de AM pentru orice chestiune referitoare la Contract și la prezentul 

Acord, în conformitate cu prevederile Contractului și ale prezentului Acord și cu legislația(ile) aplicabilă(e); 

f) se angajează să-și acopere propria contribuție și cheltuielile neeligibile, precum și să asigure disponibilitatea temporară a fondurilor pentru buna implementare a proiectului între 

plățile din program. 

 

ARTICOL 7 – RĂSPUNDERE 

7.1 Liderul de proiect și Partenerul sunt de acord că una dintre Părți nu poate fi considerat răspunzator, în niciun caz și din nici un motiv, pentru daunele sau vătămările suferite de 

personalul sau proprietatea celeilalte părți în timpul desfășurării proiectului sau ca urmare a proiectului . 

7.2 Autoritatea de Management nu poate fi considerată răspunzatoare, în niciun caz și din nici un motiv, pentru daunele sau vătămările suferite de personalul sau proprietatea 

Partenerului în timpul desfășurării proiectului sau ca urmare a proiectului. AM nu poate accepta nici o cerere de compensare sau majorări de plată în legătură cu astfel de daune sau 

vătămări. 

7.3 Partenerul își asumă răspunderea exclusivă față de terți, inclusiv răspunderea pentru daune sau vătămări de orice natură pe care le suportă în timpul desfășurării proiectului sau ca 

urmare a proiectului. Partenerul va elibera AM de orice răspundere care decurge din orice reclamație sau acțiune adusă ca urmare a încălcării regulilor sau reglementărilor de către 

Partener sau angajații sai sau persoanele fizice pentru care acești angajați sunt responsabili sau ca urmare a încălcării drepturilor terților. În sensul prezentului Articol 7, angajații 

Partenerului sunt considerați terți. 

 

ARTICOL 8 - COSTURI ELIGIBILE 

Criterii de eligibilitate 

8.1 Costurile de eligibilitate sunt costurile reale suportate de Partener care îndeplinesc toate criteriile următoare : 

a) acestea sunt suportate în timpul perioadei de implementare a proiectului, în conformitate cu Articolul 2. În special : 

(i) Costurile aferente serviciilor și lucrărilor se referă la activitățile desfășurate în perioada de implementare. Costurile legate de livrări se referă la livrarea și instalarea articolelor în 

timpul perioadei de implementare. Semnarea unui contract, plasarea unei comenzi sau încheierea unui angajament pentru cheltuieli în perioada de implementare pentru 

livrarea viitoare a serviciilor, lucrărilor sau bunurilor după expirarea perioadei de implementare nu îndeplinesc această cerință. Transferurile de numerar între Liderul de 

proiect și/sau Parteneri nu pot fi considerate costuri suportate; 

(ii) Costurile suportate ar trebui plătite înainte de prezentarea rapoartelor finale;  

(iii) Se face o excepție pentru costurile aferente rapoartelor finale, numai pentru verificarea cheltuielilor, auditul și, după caz, evaluarea finală a proiectului, care ar putea 

apărea după perioada de implementare a proiectului; 

(iv) În cazul în care legislația națională a Liderului de proiect și/sau a Partenerilor nu prevede altfel, procedurile de atribuire a contractelor menționate la Articolul 9, pot fi 

inițiate, iar contractele pot fi încheiate de către Liderul de proiect și/sau Parteneri înainte de începerea perioadei de implementare a proiectului, cu condiția respectării 

dispozițiilor Articolului 9; 

b) acestea sunt specificate în bugetul total estimat pentru proiect ; 

c)  acestea sunt necesare pentru implementarea proiectului; 

d) acestea sunt identificabile și verificabile, fiind în special înregistrate în evidențele contabile ale Liderului de proiect și/sau Partenerilor și determinate în conformitate cu 

standardele contabile și cu practicile obișnuite de contabilitate a costurilor aplicabile Liderului de proiect și/sau Partenerilor; 
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e) acestea respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile ; 

f) acestea sunt rezonabile, justificate și respectă cerințele bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența, precum și cerințele de vizibilitate; 

g) acestea sunt susținute de facturi, dovezi de plată și / sau documente cu valoare probatorie echivalentă; 

h) Prin derogare de la litera (a) alineat (1), costurile aferente studiilor și documentației pentru proiectele care includ o componentă de infrastructură sunt eligibile chiar dacă acestea 

sunt suportate în cursul perioadei de pregătire a proiectului care începe după data aprobării Programului, respectiv 18 decembrie 2015. 

Costuri directe eligibile 

8.2 Sub rezerva Articolului 8.1 și, după caz, a dispozițiilor Articolului 9, următoarele costuri directe ale Partenerului sunt eligibile: 

a) costul pentru personalul alocat proiectului, în următoarele condiții cumulative : 

- acestea se referă la costurile activităților pe care Partenerul nu le-ar realiza în cazul în care proiectul nu a fost întreprins; 

- acestea nu trebuie să depășească pe cele suportate în mod obișnuit de Partener decât dacă se demonstrează că acest lucru este esențial pentru realizarea proiectului;  

- acestea privesc salariile brute efective, inclusiv cheltuielile de securitate socială și alte costuri legate de remunerare;  

b) cheltuielile de deplasare și de ședere a personalului și a altor persoane care participă la proiect, cu condiția ca acestea să nu depășească nici i) costurile suportate în mod obișnuit de 

către Partener conform normelor și reglementărilor sale naționale, și nici tarifele publicate de Comisie la data misiunii; 

c) costurile de achiziție (noi) sau de închiriere pentru echipamente și consumabile în special pentru necesitatile proiectului, cu condiția ca acestea să corespundă prețurilor de pe piață; 

d) costurile consumabilelor (altele decât consumabilele de birou) achiziționate special pentru proiect; 

e) costurile generate de contractele atribuite de Partener în scopul realizării proiectului, cu condiția respectării dispozițiilor Articolului 9; 

f)    costurile care derivă direct din cerințele Contractului (cum ar fi activități de informare și vizibilitate, evaluarea specifică proiectului, verificarea cheltuielilor, traducerea, 

reproducerea). 

Costuri indirecte 

8.3 Costurile indirecte pentru proiect sunt acele costuri eligibile care nu pot fi identificate drept costuri specifice legate direct de implementarea proiectului și nu pot fi înregistrate direct 

în conformitate cu condițiile de eligibilitate prevăzute la Articolul 8.1. Cu toate acestea, acestea sunt suportate de Partener în legătură cu costurile directe eligibile pentru proiect. 

Acestea nu pot include costurile neeligibile menționate la Articolul 8.5 sau costurile deja declarate în cadrul altor cheltuieli sau linii din bugetul Contractului. 

Un procent fix din valoarea totală a costurilor eligibile directe ale proiectului, excluzând costurile suportate în legătură cu furnizarea de infrastructură și în conformitate cu bugetul 

pentru proiect, se poate susține că acoperă costurile indirecte pentru proiect, cu condiția ca rata să fie calculată pe baza unei metode de calcul corecte, echitabile și verificabile. 

Valoarea costurilor indirecte stabilite înainte de semnarea Contractului nu trebuie să depășească plafonul maxim stipulat la Articolul 3 alineatul (3) al Contractului, fie în ceea ce 

privește valoarea absolută, fie procentul indicat la nivelul proiectului. 

Finanțarea forfetară în ceea ce privește costurile indirecte nu trebuie să fie susținută de documente contabile.  

Contribuții în natură 

8.4 Contribuțiile în natură nu reprezintă cheltuieli reale și nu reprezintă costuri eligibile. 

Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care Descrierea proiectului prevede contribuții în natură, astfel de contribuții trebuie furnizate. 

Costuri neeligibile 

8.5 Următoarele costuri nu sunt considerate eligibile:  

a) datorii şi costurile aferente datoriilor (dobândă); 

b) provizioane pentru pierderi sau datorii; 

c) costuri declarate de Partener și finanțate de un alt proiect sau program din orice alte surse ; 

d) achiziționarea de terenuri sau clădiri ; 

e) pierderi de schimb valutar; 

f) taxe și impozite, inclusiv TVA, cu excepția cazurilor în care acestea nu sunt recuperabile conform legislației naționale, dacă nu se prevede altfel în dispozițiile corespunzătoare 

negociate cu țările partenere CBC și identificate în Acordul de Finanțare aferent ; 

g) împrumuturi către terți ; 

h) amenzi, sanctiuni financiare și cheltuieli de judecată ; 

i)  contribuțiile în natură, astfel cum sunt definite la Articolul 14 alineat (1) din Regulamentul nr. 897/2014. 

j)  costuri care depășesc pragul de 15% din contribuția UE stabilită pentru activități în afara zonei eligibile din cadrul programului; 

k) echipamente achizitionate. 

8.6  În cazul în care proiectul nu este finalizat în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, Partenerul va asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru finalizarea proiectului. 

 

ARTICOL 9 – NORME PRIVIND ACHIZIŢIILE 

9.1 În cazul în care Partenerul trebuie să încheie contracte de achiziții publice cu contractorii în vederea desfășurării anumitor activități de proiect, acesta respectă regulile de achiziție 

prevăzute de Regulamentul nr. 897/2014. 

9.2 În toate celelalte cazuri, partenerii publici sau privați aplică dispozițiile prevăzute la Articolele 52.2-56 din Regulamentul nr. 897/2014, completate de: 

c) în cazul Partenerilor stabiliți într-o țară parteneră CBC, prevederile Acordului de finanțare încheiat de țara parteneră CBC respectivă cu Comisia Europeană. În cazul în care nu se 

prevede altfel în Acordurile de finanțare, dispozițiile privind achizițiile publice și finanţările pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene (PRAG) în vigoare la momentul 

lansării procedurii de achiziții publice de către Partener, privind modelele și detaliile tipurilor de proceduri, sunt aplicabile; 

d) în cazul Partenerilor care nu sunt autorități contractante sau entități contractante (în sensul legislației Uniunii aplicabile procedurilor de achiziție) stabilit într-un stat membru, 

dispozițiile privind achizițiile publice și finanţările pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene (PRAG) în vigoare la momentul aplicării de către Beneficiar a procedurii de 

achiziție în cauză privind modelele și detaliile tipurilor de procedure, sunt aplicabile. 

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, în cazul Liderilor de proiect/Partenerilor care trebuie să utilizeze achizițiile publice și finantarile pentru acțiuni externe ale Uniunii 

Europene (PRAG), pentru contractele care nu depășesc 60 000 de euro, dispozițiile în vigoare la momentul lansării procedurii de achiziție relevante de către Liderul de proiect sau 

Parteneri, privind modelele și detaliile tipurilor de proceduri, sunt aplicabile. 

9.3 În toate cazurile, se aplică normele privind naționalitatea și originea prevăzute la Articolele 8 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 236/2014. 

9.4 Partenerul se asigură că condițiile aplicabile în temeiul Articolelor 7, 10, 11, 13, 14, 20 și 21 ale prezentului Acord se aplică și contractorilor carora li s-a atribuit un contract de 

achiziții publice. 

 

ARTICOL 10 –VIZIBILITATE ŞI TRANSPARENŢĂ 

10.1 Partenerul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a face cunoscut faptul că Uniunea Europeană a finanțat sau co-finanțat proiectul. Aceste măsuri trebuie să respecte Manualul 

de comunicare și vizibilitate pentru Programul Operațional Comun <Bazinul Mării Negre 2014-2020>. 

10.2 Partenerul menționează în special proiectul și contribuția financiară a Uniunii Europene în informațiile furnizate destinatarilor finali ai proiectului, în rapoartele sale interne și anuale 

și în orice relații cu mass-media. Acesta va afișa drapelul UE și sigla Programului, ori de câte ori este cazul. 

10.3 Orice notificare sau publicare de către Partener cu privire la proiect, inclusiv cele prezentate la conferințe sau seminarii,  trebuie să conţină precizarea că proiectul a primit finanțare 

UE. Orice publicație a Partenerului, sub orice formă și pe orice suport, inclusiv pe internet, trebuie să conțină următoarea declarație: "Acest document a fost elaborat cu asistența 

financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestui document revine în responsabilitatea exclusivă a <Numele Partenerului> și nu poate reflecta în niciun fel punctul de vedere al 

Autorității de Management sau al Uniunii Europene. 

10.4 Partenerul publică informațiile despre proiect și date referitoare la producţie și rezultatele obținute, acolo unde acestea sunt disponibile, pe site-ul său web și/sau al proiectului.  

10.5 Partenerul va publica la cerere și va autoriza AM și Comisia Europeană să facă public și/sau să publice cel puțin, dar fără a  se limita la numele și adresa acesteia, naționalitatea, 

numele proiectului, rezumatul proiectului, scopul finanţării, durata, codul poştal sau alt indicator potrivit de localizare, acoperirea geografică, cheltuielile totale eligibile, valoarea 

maximă a finanţării și procentul de utilizare a fondurilor legat de costurile proiectului, în conformitate cu Articolul 3.2. 

 

ARTICOL 11 – ÎNREGISTRĂRI CONTABILE ŞI CONTROALE TEHNICE/FINANCIARE 

11.1 AM și/sau STC își rezervă dreptul de a verifica, în orice moment, conformitatea angajamentelor și plăților fondurilor programului cu reglementarile. În special, AM și/sau STC 

verifică dacă au fost efectuate, livrate și/sau instalate servicii, bunuri sau lucrări și dacă cheltuielile declarate de Partener au fost plătite de aceștia și că acestea respectă legea 

aplicabilă, regulile Programului și condițiile de sprijin a proiectelor. Verificările includ verificări administrative pentru fiecare plată solicitată de Parteneri și verificări la fața locului.  

Înregistrări contabile 

11.2 Partenerul trebuie să păstreze o evidenţă corectă şi regulată a înregistrărilor contabile legate de implementarea proiectului utilizând un sistem contabil adecvat și cu dublă înregistrare. 

Înregistrările contabile: 

a) pot fi o parte integrantă sau complementare sistemului uzual al Partenerului; 
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b) trebuie sa respecte politicile şi normele contabile aplicabile în ţara în cauză; 

c) trebuie să permită identificarea şi verificarea cu uşurinţă a veniturilor şi cheltuielilor legate de proiect.  

11.3 Partenerul se asigură că orice raport financiar, în conformitate cu Articolul 5, se potriveste în mod corespunzător și cu usurinţă cu sistemul de contabilitate și cu înregistrările 

contabile și alte documente relevante. În acest scop, Partenerul pregătește și păstrează regularizarile adecvate, programe de sprijin, analize și defalcări pentru inspecție și verificare. 

Dreptul de acces 

11.4 Partenerul va permite efectuarea de verificări de către Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile 

competente din țările participante la Program, AM și orice alte organisme / entități autorizate de către AM sau instituțiile și organismele menționate mai sus, care își pot exercita 

controlul asupra locaţiilor, documentelor și informațiilor, indiferent de mediul în care sunt stocate. Partenerul trebuie să ia toate măsurile pentru a-și facilita activitatea. 

Verificările descrise mai sus se aplică și activităților contractorilor, subcontractorilor și oricărui beneficiar al finanțăr ii din partea Uniunii. În acest scop, Partenerul va asigura, prin 

dispoziții contractuale și prin orice alte mijloace aflate la dispoziția sa, că aceste persoane au aceeaşi obligaţie juridică ca și Partenerul însuși față de Autoritatea de Audit, Comisia 

Europeană, Oficiul European Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile relevante din țările participante la Program, Autoritatea de Management și orice alte organisme / 

entități autorizate de AM sau de instituțiile și organismele menționate mai sus și că documentația sa poate remedia orice neajuns în aplicarea eficientă a obligațiilor menționate. 

11.5 Partenerul va permite entităţilor menţionate la Articolul 11.4. următoarele: 

a) să acceseze toate siturile şi locaţiile la care este implementat proiectul; 

b) să examineze sistemele sale contabile și de informare, documentele și bazele de date privind managementul tehnic și financiar al proiectului; 

c) să faca copii ale documentelor; 

d) să efectueze controale la faţa locului; 

e) să efectueze un audit complet pe baza tuturor documentelor contabile și a oricărui alt document relevant pentru finanțarea proiectului. 

11.6 În plus, Oficiului European de Luptă Antifraudă i se permite să efectueze controale și inspecții la fața locului în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația Uniunii Europene 

privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri. 

Dupa caz, concluziile pot duce la recuperarea de către Autoritatea de Management.  

11.7 Accesul acordat agenților Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții de Conturi Europene, autorităților competente din țările 

participante la Program, AM și tuturor organismelor/entităților autorizate de AM care efectuează verificările prevăzute de prezentul Articol, precum și de Articolul 4.10 se bazează pe 

confidențialitatea față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public cărora li se supun. 

11.8 În cazul în care o misiune de audit/control este efectuată sau solicitata de orice entitate menționată la Articolul 11, în timpul proiectului, Liderul de proiect și Partenerul trebuie să își 

transmită reciproc o copie a raportului de audit/control. 

Evidenţa înregistrărilor 

11.9 Partenerul va păstra toate înregistrările, documentele contabile și justificative legate de Contract și de prezentul Contract pe o perioadă de cinci ani de la plata balanţei Programului și, în 

orice caz, până când nu a fost efectuat niciun audit, verificare, recurs, litigiu sau urmărire în curs.  

Acestea trebuie să fie ușor accesibile și completate astfel încât să faciliteze examinarea acestora, iar Partenerul să informeze AM cu privire la locația exactă a acestora, la cerere. 

11.10 Toate documentele justificative trebuie să fie disponibile în forma originală și în format electronic, dacă se solicită acest lucru. 

11.11 Pe lângă rapoartele menționate la Articolul 5, documentele la care se face referire în prezentul Articol includ, printre altele: 

a) Înregistrări contabile (computerizate sau manuale) primite de la Liderul de proiect și sistemul contabil al Partenerilor, cum ar fi registrul general, sub-registrele și fișa contabilă 

analitică, situația fluxurilor de numerar și conturile de salarizare, registrele de active fixe și alte informații contabile relevante; 

b) Dovada procedurilor de achiziții publice, cum ar fi documentele de licitație, ofertele ofertanților și rapoartele de evaluare; 

c) Dovada angajamentelor, cum ar fi contractele și formularele de comandă ; 

 

d) Dovada de prestare a serviciilor, cum ar fi rapoarte aprobate, studii, publicații, foi de pontaj, bilete de transport, dovada participării la seminarii, conferințe și cursuri de formare 

(inclusiv documentația și materialele obținute, certificate), dovada organizării reuniunilor (invitații, minute, lista participanților) etc .; 

e) Dovada primirii mărfurilor, cum ar fi note de livrare de la furnizori; 

f) Dovada finalizării lucrărilor, cum ar fi certificatele de acceptare; 

g) Dovada achiziționării, cum ar fi facturile și chitanțele; 

h) Dovada plății, cum ar fi declarațiile bancare, notificările de debitare, dovada decontării de către contractor;  

i) Dovada că taxele și/sau TVA care au fost plătite nu pot fi efectiv recuperate; 

j) Pentru cheltuielile de combustibil și ulei, un borderou cu distanța acoperita, consumul mediu al vehiculelor utilizate, costurile de combustibil și costurile de întreținere; 

k) Înregistrări privind ştatul de plată si de personal, cum ar fi contracte, state de plata, fişe de pontaj, și orice alte documente legate de remunerația plătită.  

 

ARTICOL 12 - SUMA FINALĂ A GRANTULUI 

Suma finală 

12.1 Grantul nu poate depăși plafonul maxim prevăzut la Articolul 3 alineatul (2) fie în ceea ce privește valoarea absolută, fie procentul stabilit în aceasta. 

În cazul în care costurile eligibile ale proiectului la sfârșitul acestuia sunt mai mici decât costurile eligibile estimate menționate la Articolul 3.1, finantarea este limitată la suma 

obținută prin aplicarea procentului prevăzut la Articolul 3.2 la costurile eligibile ale proiectul aprobat de AM.  

12.2 În plus și fără a aduce atingere dreptului său de a rezilia prezentul Contract în conformitate cu Articolul 17, în cazul în care proiectul este implementat incorect sau parțial - și, prin 

urmare, nu este în conformitate cu Descrierea proiectului din Anexa I - sau cu întârziere,  AM poate, printr-o decizie motivată în mod corespunzător și după ce a permis Liderului de 

proiect, să își prezinte observațiile, să reducă finanţarea inițială în concordanţă cu implementarea efectivă a proiectului și în conformitate cu termenii prezentului Contract. Acest 

lucru este valabil și în ceea ce privește obligațiile de vizibilitate prevăzute la Articolul 10. 

 

Non profit 

12.3 Grantul nu poate aduce profit Partenerului. Profitul este definit ca un excedent al încasărilor față de costurile eligibile aprobate de AM atunci când se face cererea de plată a soldului 

final. 

12.4 Veniturile care trebuie luate în considerare sunt încasările centralizate la data la care cererea de plată pentru soldul final este făcută de către Liderul de proiect care se încadrează în  

una din următoarele trei categorii: 

a) venituri generate de proiect; 

b) contribuțiile financiare atribuite în mod specific de către donatori finanțării acelorași costuri eligibile finanțate prin Contract. Orice contribuție financiară care poate fi utilizată de 

Partener pentru a acoperi alte costuri decât cele eligibile în cadrul Contractului sau care nu sunt datorate donatorului, dacă nu este utilizată la sfârșitul proiectului, nu trebuie 

considerată ca o chitanță care trebuie luată în considerare cu scopul de a verifica dacă grantul generează un profit pentru Partener; 

c) dobânzile generate de plățile de prefinanțare și plățile intermediare primite de la AM. 

12.5 Orice dobândă sau beneficii echivalente provenite din prefinanțare și din tranșele intermediare plătite de Liderul de proiect către Partener vor fi menționate în rapoartele interimare și 

finale. Acesta se deduce din plata soldului final al sumelor datorate Partenerului. 

 

ARTICOL 13 –DURABILITATE, PROPRIETATE / UTILIZARE A REZULTATELOR ȘI A ACTIVELOR 

13.1 Acordurile de durabilitate declarate și asumate în proiect sunt obligatorii pentru Partener și sunt monitorizate și verificate în mod corespunzător de AM. 

13.2 Autoritatea de Management are dreptul să verifice durabilitatea proiectului după plata soldului final, inclusiv prin solicitarea rapoartelor relevante sau a altor documente. 

13.3 În cazul în care proiectul include o componentă de infrastructură, dacă, în termen de cinci ani de la finalizarea proiectului, acesta este supus unei modificări substanțiale care 

afectează natura, obiectivele sau condițiile de punere în aplicare care ar duce la subminarea obiectivelor sale inițiale, Liderul de proiect va rambursa către Autorităţii de Management 

grantul acordat de ENI. Sumele plătite în mod nejustificat pentru proiect sunt recuperate de către AM proporțional cu perioada pentru care cerința nu a fost îndeplinită. 

13.4 Proprietatea și drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra rezultatelor proiectului, a rapoartelor și a altor documente legate de acest proiect vor fi încredințate Liderului 

de proiect și Partenerului. Partenerii sunt responsabili de utilizarea constienta a echipamentului după primirea acestuia. 

13.5 Fără a aduce atingere Articolului 13.4, Liderul de proiect și Partenerul acordă AM, Autorităților Naționale ale țărilor participante la Program și Comisiei Europene dreptul de a utiliza 

în mod liber și după cum consideră potrivit și, în special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice sau să comunice pe 

orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma lor, cu condiția să nu contravină drepturilor existente industriale și intelectuale. 

13.6 Liderul de proiect și Partenerul se asigură că au toate drepturile de a utiliza orice drepturi preexistente de proprietate intelectuală necesare pentru punerea în aplicare a Contractului și 

a prezentului Acord. 
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ARTICOL 14 –EVALUAREA / MONITORIZAREA PROIECTULUI 

14.1 În cazul în care AM / STC sau Comisia Europeană efectuează o evaluare intermediară sau ex post sau o misiune de monitorizare,  Partenerul se angajează să îi furnizeze acesteia 

și/sau persoanelor autorizate de acesta, orice document sau informație care va ajuta la evaluarea sau monitorizarea misiunii și le acordă drepturile de acces descrise la Articolul 11. 

14.2 În cazul în care o evaluare/monitorizare este efectuată sau comandată de către Liderul de proiect sau de către AM, după caz, în timpul proiectului Liderul de proiect trebuie să 

furnizeze Partenerului o copie a raportului de evaluare/monitorizare. 

 

ARTICOL 15 - MODIFICAREA ACORDULUI ȘI A DISPOZIȚIILOR REFERITOARE LA MODIFICAREA CONTRACTULUI 

15.1 Orice modificare a Acordului trebuie să fie stabilită în scris într-un Addendum, care va fi convenit între Liderul de proiect și Partener. 

15.2 Orice intenție de modificare a Acordului de parteneriat va fi notificată în scris Liderului de proiect. Dat fiind că Acordul de parteneriat reprezintă o anexă la Contractul de Grant, 

Liderul de proiect este responsabil să informeze AM/STC cu privire la modificările dorite și să solicite aprobarea prealabilă  a acestuia. 

15.3 Modificarea Contractului, inclusiv anexele la acesta, nu poate avea ca scop sau ca efect modificarea Contractului care ar afecta decizia de acordare a grantului sau ar fi contrară 

egalității de tratament a solicitanților. Grantul maxim menționat la Articolul 3 alineatul (2) nu poate fi majorat.  

15.4 Liderul de proiect trebuie să solicite acordul Partenerului înainte de a iniția orice modificare a Contractului. 

15.5 În cazul în care Beneficiarul solicită o modificare, acesta va înainta Liderului de proiect o solicitare justificată corespunzător în timp util, astfel încât Liderul de proiect să poată 

depune cererea la AM cu 45 de zile înainte de data la care modificarea ar trebui să intre în vigoare. Cererea trebuie să fie însoțită de toate dovezile justificative necesare pentru 

aprecierea acesteia. 

15.6 Prin derogare de la dispozițiile Articolului 15.1, în cazul în care Partenerul își schimbă adresa, contul bancar sau auditorul, ori necesită corectarea unor erori semnificative sau 

incoerențe între diferite părți ale proiectului sau modificări minore ale Acordului de Parteneriat, acesta va notifica imediat Liderul de proiect. Cu toate acestea, AM se poate opune 

alegerii Partenerului. 

15.7 AM își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea auditorului menționat la Articolul 32.1 din Regulamentul nr. 897/2014, în cazul în care există considerente necunoscute care pun la 

îndoială independența sau standardele profesionale ale auditorului, printre altele din cauza ne-fiabilității rapoartelor prezentate, dacă acestea sunt detectate de Punctul de Contact 

pentru Control, de AM sau de Autoritatea de Audit. 

 

ARTICOL 16 - PRELUNGIRE ȘI SUSPENDARE 

Extindere  

16.1 Partenerul trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect cu privire la orice împrejurări care pot împiedica sau întârzia implementarea proiectului și să furnizeze toate dovezile 

justificative necesare pentru evaluarea acestuia. 

Suspendarea Partenerului 

16.2 Partenerul poate suspenda punerea în aplicare a proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care exista circumstanțe excepționale, în special în caz de forța majoră, făcând ca 

această implementare să fie extrem de dificilă sau periculoasă. Partenerul trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect, precizând natura, durata probabilă și efectele 

previzibile ale suspendării. 

16.3 Liderul de proiect sau AM pot rezilia ulterior Contractul în conformitate cu Articolul 17.1. În cazul în care Contractul nu este reziliat, Partenerul va depune eforturi să reducă la 

minimum timpul de suspendare și eventualele daune și va relua implementarea odată ce circumstanțele o vor permite, informând astfel Liderul de proiect. 

Suspendarea de către Liderul de proiect, inclusiv în urma solicitării de către AM 

16.4 Liderul de proiect poate solicita Partenerului, inclusiv în urma solicitării AM, suspendarea implementarii proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care există 

circumstanțe excepționale, în special forța majoră, procesul devenind dificil sau periculos. În acest scop, Liderul de proiect va informa Partenerul cu privire la natura și durata 

probabilă a suspendării. 

16.5 AM sau Liderul de proiect pot rezilia ulterior Contractul în conformitate cu Articolul 17.1. În cazul în care Contractul nu este reziliat, Partenerul se va strădui să  reducă la minimum 

timpul de suspendare și orice posibile daune și va relua implementarea odată ce circumstanțele o vor permite și după obținerea aprobării de către Liderul de proiect. 

16.6 Liderul de proiect va suspenda, de asemenea, punerea în aplicare a proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care AM suspendă Contractul daca AM dispune de dovezi sau 

dacă, din motive obiective și bine justificate, aceasta din urmă consideră necesară verificarea probabilității: 

a) procedura de acordare a granturilor sau implementarea proiectului au făcut obiectul unor erori, nereguli, fraudă sau corupție; 

b) Partenerul a încălcat orice obligație substanțială în baza Contractului și a prezentului Acord. 

16.7 Partenerul va furniza Liderului de proiect orice informație, clarificare sau document solicitat de AM în timp util, astfel încât Liderul de proiect să poată transmite Autorității de 

Management informațiile, clarificările sau documentele solicitate în termenul stabilit în cerere, dar nu mai mult de 30 de zile de la primirea cererilor trimise de AM. Dacă, în ciuda 

informațiilor, clarificărilor sau documentelor furnizate de Partener, procedura de atribuire sau punerea în aplicare a grantului se dovedește a fi fost supusă unor erori, nereguli, fraudă, 

corupție sau încălcarea obligațiilor, AM poate rezilia Contractul în conformitate cu la articolul 17.2 din Contract. 

Forţa majoră 

16.8 Termenul de forță majoră, așa cum este utilizat aici, acoperă orice evenimente neprevăzute, care nu sunt sub controlul niciuneia dintre părțile Contractului și ale prezentului Acord și 

care, prin exercitarea unei diligențe pe care nici o parte nu poate să o depășească, cum ar fi greve, blocări sau alte tulburări industriale, acte ale inamicului public, războaie declarate 

sau nu,  blocade, insurecție, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, curăţări, incidente civile, explozii. O decizie a Uniunii Europene de a 

suspenda cooperarea cu țara parteneră este considerată un caz de forță majoră atunci când implică suspendarea finanțării în temeiul Contractului și al prezentului Acord. 

Extinderea perioadei de implementare în urma suspendării 

16.9 În cazul suspendării în conformitate cu Articolele 16.2, 16.4 și 16.6, perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită cu o perioadă echivalentă cu durata suspendării, fără a 

aduce atingere eventualelor modificări ale Contractului care ar putea fi necesare pentru adaptarea proiectului la noi condiții de punere în aplicare, după obținerea aprobării prealabile 

în scris de la AM. 

 

ARTICOL 17 – REZILIEREA ACORDULUI 

17.1 Rezilierea Acordului este posibilă numai cu informarea prealabilă a AM. 

17.2 Prezentul Acord este reziliat automat, fără alte formalități, în cazul în care AM decide să rezilieze Contractul de Grant, din motivele prevăzute la Articolul 17 din Contract. 

 

ARTICOL 18 - PENALITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIARE 

18.1 Fără a aduce atingere aplicării altor căi de atac prevăzute în Contract și în prezentul Acord, Partenerul care a făcut declarații false a fost supus fraudei sau faptelor de corupție sau a 

încălcat grav obligațiile contractuale poate fi exclus din toate contractele și granturile finanțate de către AM. 

18.2 În plus sau în mod alternativ la sancțiunile administrative prevăzute la Articolul 18.1, Partenerul poate fi, de asemenea, supus unor sancțiuni financiare. 

18.3 AM aplică corecțiile financiare necesare în legătură cu neregulile individuale sau sistemice constatate în proiect. Corecțiile financiare constau în anularea totală sau parțială a 

contribuției Uniunii la proiect. AM ia în considerare natura și gravitatea neregulilor și pierderile financiare și aplică o corecție financiară proporțională. 

18.4 Criteriile pentru stabilirea nivelului corecției financiare care trebuie aplicate și criteriile de aplicare a ratelor forfetare sau a corecției financiare extrapolate sunt cele adoptate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/20135, în special Articolul 144, precum și cele incluse în Decizia Comisiei din 19 decembrie 20136. 

18.5 AM va notifica în mod formal Liderul de proiect și/sau Partenerii în cauză, orice decizie de a aplica astfel de sancțiuni.  

18.6 În cazul în care Comisia Europeană aplică corecții financiare individuale Programului în conformitate cu Articolul 72 din Regulamentul nr. 897/2014, AM poate decide să anuleze o 

parte din grant pentru a acoperi aceste corecții din bugetele proiectelor vizate de corecții.  

18.7 În cazul în care Comisia Europeană aplică corecții financiare la Program în conformitate cu Articolul 72 din Regulamentul nr. 897/2014, iar corecțiile financiare se referă la 

deficiențe sistemice în sistemul de management și control al programului, AM poate decide să anuleze o parte a grantului, pentru a acoperi aceste corecții din bugetul proiectului, 

după cum urmează: 

e) în cazul în care deficiența sistemică se referă la o anumită țară, Partenerul stabilit în țara respectivă este responsabil de rambursarea în conturile Programului a sumei identificate ca 

urmare a corecției financiare; 

f) dacă deficiența sistemică se referă la întregul sistem, fiecare Partener este responsabil pentru rambursarea în conturile Programului a sumei reprezentând procentul corecției 

financiare aplicate cheltuielilor suportate de Partener și declarate de către AM la Comisia Europeană la data deciziei de aplicare a corecției financiare. 

                                                 
5 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 

de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul European Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și pescuit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (OJL 

347, 20.12.2013 , p. 320). 

 

6 Decizia Comisiei din 19 decembrie 2013 privind stabilirea și aprobarea orientărilor pentru stabilirea de corecții financiare efectuate de Comisie pentru cheltuielile finanțate de Uniune în cadrul gestiunii partajate pentru 

nerespectarea normelor privind achizițiile publice (C (2013) 9527 ). 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 

 

18.8 În cazul unei decizii de anulare a unei părți a grantului, Liderul de proiect va transmite Autorității de Management un buget revizuit, în termen de 14 zile de la primirea notificării. În 

cazul nerespectării termenului limită, anularea se aplică proporțional tuturor liniilor bugetare. Modificarea contractului în cazul anulării la nivel de proiect va lua forma unei decizii a 

reprezentantului Autorității de Management care semnează Contractul, care va notifica catre Liderul de proiect și care va deveni parte a Contractului.  

18.9 Sub rezerva Articolelor 61 și 62 din Regulamentul nr. 897/2014, AM are dreptul să rețină temporar plățile către un anumit beneficiar (Lider de proiect sau Partener) sau proiectul în 

ansamblul său. Suspendarea (suspendările) plății se ridică de îndată ce observațiile și/sau rezervele Comisiei au fost retrase și AM a primit dovezi suficiente cu privire la soluționarea 

erorilor (erorilor) sistemice detectate. 

 

ARTICOL 19 – RECUPERARE 

19.1 Dacă recuperarea este justificată în condițiile Contractului și al prezentului Acord, inclusiv în cazul în care procedura de atribuire sau executarea Contractului este viciată de erori sau 

nereguli substanțiale sau de fraudă sau corupție care pot fi atribuite Partenerului sau dacă o sumă este plătită în mod nejustificat Partenerului sau dacă o sumă plătită de AM se 

încadrează în normele privind ajutoarele de stat, Partenerul se obligă să ramburseze Liderului de proiect aceste sume, în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării de către 

Liderul de proiect, inclusiv cheltuielile bancare suportate de AM pentru plata către Liderul de proiect, sumele corespunzătoare bugetului Partenerului, care devin datorate catre AM. 

19.2 Plățile efectuate nu exclud posibilitatea ca AM să emită o notă de debit către Liderul de proiect în urma unui raport de verificare a cheltuielilor, a unui audit sau a unei verificări 

ulterioare a cererii de plată sau a oricărui alt tip de verificări. În acest caz, Partenerul se obligă să ramburseze Liderului de proiect sumele corespunzătoare, în conformitate cu 

Articolul 19.1. 

19.3 In cazul neregulilor comise de Partener, Liderul de proiect are dreptul să solicite aceste sume de la Partenerul responsabil in scopul de a rambursa către AM. În cazuri specifice, 

pentru neregulile descoperite după plata cererii de rambursare finală, Partenerii pot rambursa sumele datorate direct catre AM, notificând Liderul de proiect despre această opțiune. 

19.4 În cazul în care o verificare relevă faptul că metodele folosite de Partener pentru a determina costurile unitare, sumele forfetare sau sumele fixe nu sunt conforme cu condițiile 

stabilite în Contract și în prezentul Acord și, prin urmare, s-a efectuat o plată necuvenită, AM are dreptul să recupereze de la Liderul de proiect în mod proporțional până la valoarea 

costurilor unitare, a sumelor forfetare sau a finanțării forfetare. În acest caz, Partenerul se obligă să ramburseze Liderului de proiect sumele corespunzătoare, în conformitate cu 

Articolul 19.1. 

Partenerul se angajează să ramburseze Liderului de proiect orice sumă plătită în plus față de suma finală datorată de Partener, în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării de către 

Liderul de proiect, inclusiv cheltuielile bancare suportate de AM pentru plata către Liderul de proiect din sumele care devin datorate catre AM. 

19.5 Fără a aduce atingere prerogativelor AM, dacă este necesar, Statul Membru sau țara parteneră CBC în care este stabilit Partenerul poate să-şi recupereze singur prin orice mijloace de 

la Partenerul respectiv. 

19.6 Fără a aduce atingere prerogativelor AM, dacă este cazul, Uniunea Europeană, în calitate de donator, se poate recupera prin orice mijloace de la Partenerul respectiv. 

Dobânzi pentru întârzierea plăților 

19.7 În cazul în care Partenerul nu va efectua rambursarea în termenul stabilit, Liderul de proiect poate majora sumele datorate prin adăugarea unei dobanzi de 3,5 puncte procentuale 

peste rata aplicată de Banca Centrală Europeană în principalele sale operațiuni de refinanțare în prima zi lucrătoare a lunii în care ajunge data scadenței. 

Dobânda de întârziere va fi generată în perioada scursă între data termenului de plată stabilit de Liderul de proiect și data la care se efectuează plata. Orice plăți parțiale trebuie să 

acopere mai întâi dobânda astfel stabilită. 

Alte dispoziţii 

19.8 Cheltuielile bancare rezultate din rambursarea sumelor datorate Liderului de proiect sunt suportate integral de către Partener. 

 

ARTICOL 20 - CONFLICT DE INTERESE ȘI BUNĂ CONDUITĂ 

20.1 În sensul prezentului Contract și al prezentului Acord, conflictul de interese înseamnă orice situație în care există divergențe între îndeplinirea responsabilităților din cadrul 

Contractului de grant și a prezentului Acord de catre Părţi și interesul privat al persoanelor implicate în Contract și în prezentul Acord, care pot afecta exercitarea imparțială și 

obiectivă a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea/ verificarea/ controlul/ auditul Contractului și al prezentului Acord, din motive legate de viața familială, 

emoțională, afinitate politică sau națională, interes economic sau orice alt interes comun cu o altă persoană.  

20.2 Partenerul va preveni sau va pune capat oricărei situații care ar putea compromite executarea imparțială și obiectivă a Contractului și a prezentului Acord. Orice conflict de interese 

care ar putea apărea în timpul executării Contractului și al prezentului Contract trebuie să fie notificat în scris catre Liderul de proiect. Partenerul va lua măsurile corespunzătoare 

pentru a remedia efectele negative ale conflictului de interese în termen de 30 de zile de la notificarea Liderului de proiect.  

20.3 Liderul de proiect își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt adecvate și pot necesita măsuri suplimentare, dacă este necesar. 

20.4 Partenerul se asigură că personalul său, inclusiv conducerea acestuia, nu este pus într-o situație care ar putea crea conflicte de interese. Fără a aduce atingere obligațiilor care îi revin 

în temeiul Contractului și al prezentului Acord, Partenerul va înlocui, imediat și fără compensații de la Liderul de proiect, orice membru al personalului său într-o astfel de situație. 

20.5 Partenerul respectă drepturile omului și legislația de mediu aplicabilă, inclusiv acordurile multilaterale privind mediul, precum și standardele fundamentale de muncă convenite la 

nivel internațional. 

 

ARTICOL 21 – CONFIDENTIALITATE 

21.1 Sub rezerva Articolului 11, Liderul de proiect și Partenerii se angajează să păstreze confidențialitatea oricăror informații,  indiferent de forma lor, dezvăluite în scris sau verbal în 

legătură cu implementarea Contractului și a prezentului Acord și identificate în scris ca fiind confidențiale până la sfârșitul perioadei de valabilitate a Acordului definită la Articolul 

2.4 de mai sus. 

21.2 Ca o excepție de la regula prevăzută în paragraful anterior, datele utilizate pentru vizibilitate, pentru informarea și promovarea utilizării fondurilor ENI, nu vor fi considerate ca 

având statut de confidențialitate. 

21.3 Părțile nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește dezvaluirea de informații privind Contractul și Acordul dacă: 

a) or informațiile au fost eliberate cu acordul scris al celeilalte părți ; sau 

b) Partea a fost obligată din punct de vedere legal să dezvaluie informațiile. 

21.4 Liderul de proiect și Partenerii nu vor utiliza informațiile confidențiale pentru niciun alt scop decât îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, cu excepția 

cazului în care există altfel de acord cu AM. 

 

ARTICOL 22 – CESIUNE, SUCCESIUNEA LEGALĂ ȘI SCHIMBĂRI ÎN PARTENERIAT 

22.1 Acordul și plățile atașate acestuia nu pot fi atribuite unei terțe părți în niciun fel. 

22.2 Fiind conștienți de faptul că toate modificările aduse parteneriatului trebuie să fie prevazute într-o anexă la Contractul de Grant, Liderul de proiect și Partenerul sunt de acord să nu se 

retragă din proiect decât dacă există motive inevitabile. 

22.3 În cazul succesiunii juridice, Partenerul este obligat să transfere toate sarcinile din prezentul contract succesorului legal. Partenerul va notifica în prealabil Liderul de proiect. 

22.4 În cazul în care un alt partener se retrage din proiect sau este eliminat din acesta, Liderul de proiect și Partenerul se vor angaja să găsească o soluție rapidă și eficientă pentru a 

asigura o implementare adecvată a proiectelor, fără întârziere. În consecință, Liderul de proiect și Partenerii se vor strădui să acopere contribuția Partenerului care se retrage, fie prin 

asumarea sarcinilor sale de către unul sau mai mulți dintre aceștia, fie prin solicitarea participării unui partener sau a mai multor noi participanți la parteneriat, în ceea ce privește 

prevederile Programului respectiv. 

22.5 Dispozițiile prevăzute la Articolul 11 rămân aplicabile în cazul în care Partenerul se retrage sau este eliminat din proiect. 

 

ARTICOL 23 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

23.1 Prezentul acord este guvernat de legislația din România, care reprezintă locul Liderului de proiect. 

23.2 Liderul de proiect și Partenerul vor face tot posibilul pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu care apare între ei în timpul punerii în aplicare a prezentului Acord. În acest 

scop, acestia își comunică poziția lor și orice soluție pe care o consideră posibilă în scris și se reunesc la cererea fiecăruia. 

23.3 În cazul în care nu se ajunge la un acord amiabil, litigiul poate fi supus, de comun acord de către Părți, concilierii unui arbitru convenit de comun acord. 

23.4 În caz de nerespectare a procedurilor de mai sus, fiecare Parte poate prezenta litigiul instanțelor competente.15 

 

ARTICOL  24 - DISPOZIȚII FINALE 

 

24.1 Orice comunicare oficială referitoare la acest Contract trebuie să fie în limba engleză, în scris, să specifice numărul și titlul proiectului și să fie trimisă la următoarele adrese: 

Pentru Liderul de proiect 

Adresa: strada Eroilor, nr. 7, Galați, 800119, România, conducere@cjgalati.ro  
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Pentru Partener 

Adresa: bulevard Rustaveli, nr. 3, Kutaisi, 4600, Republica Georgia, interrelations@kutaisi.gov.ge 

24. 2 În eventualitatea unui conflict între prevederile Acordului și cele ale Contractului de Grant semnate de către Liderul de proiect cu Autoritatea de Management, prevederile Contractului de 

Grant au prioritate. Acordul este parte integrantă a Contractului de Grant și a tuturor anexelor. 

 

Elaborat în limba engleză în 3 exemplare originale, una originală pentru Autoritatea de Management, una pentru Liderul de proiect și una pentru Partener. 

 
Pentru Liderul de proiect  Pentru Partener  

Nume: 

COSTEL FOTEA  

Nume:  

GIORGI TCHIGHVARIA 

Funcția: 

PREȘEDINTE 

Funcția: 

PRIMAR 

Semnătura 

 

Semnătura 

Data Data 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 

 

  
ANEXA nr. 4 

 
 

 

 

   
  Programme funded by the  
 EUROPEAN UNION  

 
ACORD DE PARTENERIAT 

între Liderul de proiect și Partenerii de proiect 
pentru Programul Operațional Comun < Bazinul Mării Negre> 2014-2020 

 
 

Având în vedere: 

Regulamentul (EU) Nr. 232/2014 Al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 Martie 2014 de stabilire a unui instrument European de Vecinatate. 

Regulamentul de implementare al Comisiei nr. 897/2014 din 18 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul 

Regulamentului (EU) nr. 232/2014 a Parlamentului European şi al Consilului de stabilire a Instrumentului European de vecinătate (“Regulamentul nr. 897/2014”), 

Programul operaţional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020, aprobat de Comisia Europeana prin Decizia nr. 9187/18.12.2015, 

Și în baza deciziei Comitetului Comun de Monitorizare al "Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre  2014-2020" de la 17.09.2019 de a acorda o finanţare proiectului, 

 

Unitatea administrativă teritorială județul Galați, adresa strada Eroilor, nr. 7, 800119, Galați, reprezentată de către dl. Costel Fotea, Președinte 

 pe de o parte, 

şi 

UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, Bulevard Tomis, nr. 51, 900178, Constanța, România, reprezentată de către dl. Marius Horia Țuțuianu, Președinte 

pe de altă parte, 

 

convin dupa cum urmează: 

 

ARTICOL 1 – OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT ȘI DISPOZIȚIILE GENERALE 

1.1 Obiectivul prezentului acord de parteneriat (denumit în continuare "Acordul") este reprezentat de definirea regulilor în vederea implementării comune a proiectului : Escapeland - 

Dezvoltare și promovare în comun a Turismului Activ în Bazinul Mării Negre, BSB1108 şi crearea unui parteneriat între Liderul de proiect şi Partenerul. 

1.2 În cazul în care în acest Acord este menționat "AM", acesta se referă la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, care va semna Contractul de Grant cu Liderul de 

proiect și va acorda finanțarea grantului. AM nu este parte la prezentul acord. 

1.3 Liderul de proiect şi Partenerul vor coopera în mod activ în implementarea proiectului. În plus, aceștia cooperează în ceea ce privește personalul și finanțarea proiectului. Liderul de 

proiect si Partenerul sunt responsabili din punct de vedere juridic și financiar pentru activitățile pe care le desfășoară și pentru ponderea fondurilor Uniunii pe care le primesc. 

Indatoririle specifice, precum și responsabilitățile financiare ale Liderului de proiect și ale Partenerului se stabilesc în prezentul acord. 

1.4 Liderul de proiect și Partenerul pun în aplicare proiectul pe propria răspundere și în conformitate cu Descrierea proiectului, în scopul indeplinirii obiectivelor stabilite în acesta. 

1.5 Liderul de proiect și Partenerul vor implementa proiectul cu grija, eficiența, transparența și diligența necesare, în conformitate cu cele mai bune practici din domeniul în cauză și în 

conformitate cu prezentul Acord. 

În acest scop, Liderul de proiect și Partenerul vor mobiliza toate resursele financiare, umane și materiale necesare pentru implementarea completă a proiectului așa cum se specifică 

în Descrierea proiectului. 

1.6 Partenerul declară că s-a familiarizat cu Programul Operațional Comun și a citit Ghidul pentru Solicitanții de Grant și Contractul de Grant, înțelegand și acceptând obligațiile și 

condițiile contractuale stipulate în acesta. 

1.7 Partenerul se asigură că grantul ENI plătită de Liderul de proiect este gestionat în conformitate cu Contractul de Grant și anexele sale și prezentul Acord. 

1.8 Orice date cu caracter personal vor fi prelucrate exclusiv în scopul executării, gestionării și monitorizării Contractului de către AM și pot fi transmise, de asemenea, organelor 

responsabile de monitorizare sau inspecție în conformitate cu Articolul 33 din Regulamentul de implementare al Comisiei (UE) Nr. 897/2014 al Consiliului din 18 august 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a programelor de cooperare transfrontalieră finanţate în cadrul Regulamentului (EU) nr. 232/2014 a Parlamentului European şi al Consiliului de 

stabilire a Instrumentului European de vecinătate (“Regulamentul nr. 897/2014”) sau orice alte organisme / entități autorizate de AM. Partenerul va avea dreptul de acces la datele 

sale personale și dreptul de a rectifica datele. În cazul în care Partenerul are întrebări privind prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta le va adresa Autorității de Management 

prin intermediul Liderului de proiect. 

1.9 Partenerul va limita accesul și utilizarea datelor cu caracter personal strict necesar pentru executarea, administrarea și monitorizarea Contractului și va adopta toate măsurile de 

securitate tehnice și organizatorice necesare pentru a păstra cea mai strictă confidențialitate și pentru a limita accesul la aceste date. 

1.10 Partenerul înțelege și este de acord că Autoritatea de management poate delega sarcinile legate de monitorizarea implementării proiectului către Secretariatul Tehnic Comun al 

Programului ("STC"). Partenerul trebuie să răspundă tuturor solicitărilor scrise din partea Autorității de Management / Secretariatului Tehnic Comun în termenul stabilit în cererea 

respectivă și trebuie să sprijine AM / STC în îndeplinirea sarcinilor lor, inclusiv vizitele la fața locului și alte sarcini legate de monitorizarea, evaluarea și implementarea Programului 

și a proiectului. 

1.11 Partenerul înțelege și este de acord că, pentru buna implementare a Contractului și a prezentului Acord, Autoritatea de Management poate emite instrucțiuni, îndrumări, manuale, 

etc., fie in mod direct, fie prin intermediul Secretariatului Tehnic Comun, în conformitate cu prevederile Contractului. 

1.12 Partenerul trebuie să utilizeze sistemul de control stabilit la nivel național pentru verificarea cheltuielilor.  

1.13 Partenerul trebuie să încarce și să valideze datele în sistemul electronic al Programului în conformitate cu instrucțiunile AM /STC. 

1.14  Toate trimiterile cu privire la zilele din Contractul de Grant și în prezentul Acord se referă la zile calendaristice, cu excepția cazului în care nu se specifică altfel. 

ARTICOL 2 – DURATA ACORDULUI 

2.1 Prezentul acord intră în vigoare la data intrării în vigoare a Contractului de Grant. 

2.2 Implementarea proiectului va începe la data specificată în Contractul de Grant. Liderul de proiect va informa Partenerul fără  întârziere cu privire la semnarea Contractului de Grant și 

data de începere a implementării proiectului. 

2.3 Perioada de implementare a proiectului este cea specificată în Contractul de Grant. 

2.4 Perioada de valabilitate a prezentului Acord se încheie la cinci ani de la data plății soldului pentru Program. AM va informa Liderul de proiect cu privire la această dată. 

ARTICOL 3 – VALOAREA PROIECTULUI 

3.1 Valoarea totală eligibilă a proiectului se estimează la 1 377 103.96 EURO. 

3.2 AM va finanța o sumă maximă de 1 266 935.62 EURO , echivalentă cu 92% din valoarea totală eligibilă estimată a proiectului. 

3.3 Liderul de proiect se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 31 680 EURO. 

3.4 Partenerul se angajează să cofinanțeze implementarea proiectului cu 23 258.69 EURO. 

 

ARTICOL 4 - PLĂŢI  

4.1 Contributia totală a grantului ENI care urmează a fi plătită de către Liderul de proiect către Partener este 267 474.87 EURO.  

Liderul de proiect va plăti grantul Partenerului în modul următor:   

- Prefinanțare tranșă: 106 989. 95 EURO (40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru implementarea proiectului) în contul bancar dedicat fără întârziere de la data 

primirii tranșei din Grant de la AM; 
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- Plată intermediară: 106 989. 95 EURO (maxim 40% din subvenția ENI corespunzătoare prevăzută pentru implementarea proiectului) în contul bancar dedicate, fără întârziere de la 

data primirii tranșei din Grant de la AM;  

- Soldul final (maxim 20% sau soldul Grantului ENI corespunzător prevăzut pentru implementarea proiectului) 53 495 EURO în contul bancar dedicate, fără întârziere de la data 

primirii tranșei din Grant de la AM. 

4.2 Liderul de proiect va efectua plăţi către Partener în euro. 

4.3 Liderul de proiect va transfera Partenerului sumele corespunzătoare ale Grantului în termen de 5 zile zile de la datele menţionate mai sus, fără a face nici o deducere, reținere sau o 

altă taxă specifică. 

4.4 Daca apar circumstanțe excepționale, AM poate opri plata către Liderul de proiect sau poate solicita Liderului de proiect să reţină plata către Partener. 

4.5 AM va efectua fiecare plată în condițiile disponibilității fondurilor. 

4.6 În cazul în care costurile totale ENI acceptate aferente părții din proiect implementate sub responsabilitatea Partenerului sunt mai mici la sfârșitul proiectului decât costul estimat al 

ENI menționat la Articolul 4.1, Partenerul este limitat la suma aprobată de AM pentru partea respectivă a proiectului.   

4.7 În cazul proiectelor care includ infrastructură,  Partenerul trebuie să transmită Liderului de proiect, în termenul de 4 luni de la data semnării Contractului, dar anterior depunerii 

cererii de plata individuale intermediare, autorizaţia de construire sau orice alte detalii de executie, documentaţie tehnică, planşe arhitecturale şi tehnice aprobate, consimţăminte, 

aprobări, autorizații și acorduri, după emiterea autorizaţiei de construire, în măsura în care acestea sunt prevăzute de legile naţionale ale respectivei ţări.  

4.8 În absenţa documentelor menționate la Articolul 4.7., plata tranșelor intermediare nu va fi efectuată și Contractul poate fi reziliat în conformitate cu Articolul 17. 

Raportul de verificare a cheltuielilor 

4.9 Partenerul trebuie să transmita Liderului de proiect un raport de verificare a cheltuielilor de proiect, conform instrucțiunilor AM, în conformitate cu Articolul 1.11, elaborat de un 

controlor desemnat în conformitate cu sistemul de control stabilit la nivel național, pentru a fi atașat la: 

- orice solicitare de plată intermediară; 

- orice raport final. 

Controlorul verifică dacă costurile declarate de Partener sunt reale, corect înregistrate și eligibile, inclusiv necesare pentru implementarea proiectului, în conformitate cu Contractul și 

prezentul Acord, precum și cu venitul părții din proiectul implementat sub responsabilitatea sa și elaborează un raport de verificare a cheltuielilor în conformitate cu instrucțiunile 

AM potrivit Articolului  1.11. 

Liderul de proiect va transmite AM rapoartele de verificare a cheltuielilor cu toate constatările factuale de la toți controlorii Partenerilor implicați în proiect. 

Raportul de verificare a cheltuielilor care însoțește o cerere de plată a soldului final include toate cheltuielile care nu sunt acoperite de niciun raport anterior de verificare a 

cheltuielilor. 

Pe baza raportului de verificare a cheltuielilor, în conformitate cu instrucțiunile AM potrivit Articolului 1.11, Autoritatea de Management stabilește suma totală a cheltuielilor 

eligibile și valoarea contribuției AM, în conformitate cu prevederile Articolului 3.2. 

Partenerul acordă controlorului toate drepturile de acces necesare pentru efectuarea verificării.  

Suspendarea perioadei de plată 

4.10 Fără a aduce atingere Articolului 17, AM poate suspenda termenele pentru plăți prin notificarea Liderului de proiect astfel: 

a) suma care figurează în cererea sa de plată nu este datorată, sau; 

b) nu au fost furnizate documente justificative corespunzătoare, sau ; 

c) AM trebuie să solicite clarificări, modificări sau informații suplimentare la rapoartele narative sau financiare, sau;  

d) AM are îndoieli cu privire la eligibilitatea cheltuielilor și trebuie să efectueze controale suplimentare, inclusiv controale la fața locului pentru a se asigura că cheltuielile sunt 

eligibile, sau ; 

e) este necesar să se verifice dacă au apărut eventuale erori substanțiale, nereguli, fapte de fraudă sau corupție în cadrul procedurii de acordare a grantului sau în implementarea 

proiectului, sau ; 

f) este necesar să se verifice dacă Liderul de proiect și / sau Partenerii au încălcat orice obligații importante în temeiul Contractului. 

Suspendarea termenelor pentru plăți începe în momentul în care notificarea de mai sus este transmisă de AM către Liderul de proiect. Liderul de proiect va furniza orice informație, 

clarificare sau document solicitat în termenul stabilit în cerere, cel târziu la  30 de zile de la data solicitării. Partenerul va furniza orice informație, clarificare sau document solicitat 

de către Liderul de proiect în termenul stabilit în solicitare, astfel încât  Liderul de proiect să poată transmite Autorității de Management informațiile, clarificările sau documentele 

solicitate în termenul limită. Termenul începe să curgă din nou la data la care informațiile solicitate, clarificările sau documentele sunt înregistrate de AM. 

Dacă, în ciuda informațiilor, clarificărilor sau documentelor furnizate de Liderul de proiect, cererea de plată este încă inadmisibilă sau dacă procedura de atribuire sau implementarea 

grantului se dovedește a fi fost supusă unor erori, nereguli, fraudă, corupție sau încălcarea obligatiilor, AM poate refuza continuarea plăților și poate, în cazurile prevăzute la 

Articolul 17, să rezilieze Contractul în mod corespunzător. 

În plus, AM poate, de asemenea, să suspende integral sau parțial plățile ca măsură de precauție, cu notificarea prealabilă a Liderului de proiect, înainte de sau în loc de reziliere a 

prezentului contract, în conformitate cu Articolul 17.  

In plus, în cazul în care procedura de atribuire sau executarea Contractului este viciată de erori sau nereguli substanțiale sau de fraudă sau corupție care pot fi atribuite Liderului de 

proiect și/sau Partenerilor, Autoritatea de Management poate refuza efectuarea plăților sau poate recupera sumele deja plătite, proporțional cu gravitatea erorilor,  neregulilor, 

fraudelor sau corupției. 

Reguli pentru conversia monetară 

4.11 Rapoartele se transmit în euro. Pentru a raporta, conversia în euro se efectuează folosind cursul lunar de schimb valutar al Comisiei Europene din luna în care cheltuielile au fost 

prezentate spre verificare în conformitate cu Articolul 4.9. 

În cazul unei fluctuații excepționale a schimbului valutar, AM și Liderul de proiect se consultă reciproc în vederea modificării proiectului pentru a diminua impactul unei astfel de 

fluctuații. Dacă este necesar, AM poate lua măsuri suplimentare, cum ar fi rezilierea contractului.  

 

ARTICOL 5 - OBLIGAŢIA DE A  FURNIZA INFORMAŢII ŞI RAPOARTE 

5.1 Partenerul trebuie să transmită către AM/STC toate informațiile necesare privind implementarea proiectului, în limba Contractului. În acest scop, Partenerul trebuie să întocmească 

rapoarte interimare și finale, rapoarte de progres și să furnizeze orice alte informații solicitate de catre AM / STC. 

În situații excepționale, în cazul în care Partenerul nu transmite Liderului de proiect niciunul dintre rapoarte în termenul stabilit la Articolul 5, acesta trebuie să transmită o explicație 

scrisă acceptabilă și suficientă a motivelor pentru care nu poate să respecte această obligație. 

5.2 Liderul de proiect va informa Partenerul în mod regulat cu privire la toate comunicările relevante cu AM în ceea ce privește aprobarea rapoartelor și despre toate celelalte aspecte 

esențiale legate de implementarea proiectului. 

5.3 În cazul în care Liderul de proiect nu furnizează nici un raport sau informații suplimentare solicitate de AM în termenul stabilit, fără o explicație scrisă acceptabilă și suficientă, AM 

poate rezilia Contractul în conformitate cu Articolul 17.2 a) din Contract. 

Rapoarte intermediare şi finale  

5.4 Rapoartele intermediare și finale trebuie sa conţină descrierea modalităţii de implementare a proiectului în funcție de activitățile preconizate, dificultățile întâmpinate și măsurile 

luate pentru depășirea problemelor, orice modificări introduse, precum și pragul de atingere a rezultatelor sale (inclusiv specificarea rezultatelor la care se referă) măsurate prin 

indicatori corespunzători. Nivelul de detaliu al fiecărui raport trebuie să se potrivească cu cel al descrierii proiectului și a bugetului pentru proiect. Liderul de proiect va colecta de la 

Parteneri toate informațiile necesare și va întocmi rapoarte intermediare și finale consolidate. Aceste rapoarte trebuie: 

a) să acopere proiectul în ansamblu, indiferent ce parte a acestuia este finanțată de AM ; 

b) să conţină un raport narativ și un raport financiar ; 

c) să furnizeze o descriere completă a tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului pentru perioada acoperită ; 

d) să includă rezultatele obținute prin proiect măsurate prin indicatorii lor corespunzători ; 

e) să propună orice măsuri relevante necesare pentru desfășurarea activităților proiectului, obţinerea rezultatelor dorite, realizarea obiectivului (obiectivelor) intervenției ; 

f) să fie redactate în moneda și limba prezentului Contract ; 

g) să includă orice actualizare a planului de comunicare în conformitate cu Articolul 10 ; 

h) să includă situaţia procedurilor de achiziții publice și implementarea contractelor atribuite în temeiul Articolului 9. 

La depunerea unei cereri de plată, Liderul de proiect trebuie să se asigure că toți Partenerii au aceeași perioadă de raportare. 

5.5 În plus, raportul final va include orice perioadă care nu este acoperită de raportul intermediar. 

5.6 Rapoartele sunt prezentate împreună cu raportul de verificare a cheltuielilor, astfel cum se specifică la Articolul 4.9, în termenul de 30 de zile de la sfârsitul perioadei de raportare, 

luând în considerare următoarele perioade de raportare la nivel de proiect: 

a) în cazul unui raport intermediar : 
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- perioada intermediară de raportare se doreste a fi perioada anterioară  părţii din cheltuielile efectiv suportate și plătite care este finanțată de AM fiind de cel puțin 70% din plata 

anterioară ; 

- în termen de 90 de zile de la sfârșitul perioadei de raportare specificate mai sus, Liderul de proiect va prezenta raportul interimar; 

- dacă jumătate din perioada de implementare s-a scurs și partea din cheltuielile efectiv realizate care este finanțată de AM este mai mică de 70% din plata anterioară, Liderul de 

proiect va prezenta un raport intermediar în termen de 90 de zile de la această perioadă; plata intermediară se reduce cu suma corespunzătoare diferenței dintre 70% din plata 

anterioară și partea din cheltuielile efectiv efectuate și plătite care este finanțată de AM. În acest caz, următoarea perioadă de raportare începe din ziua următoare următoare 

sfârșitului perioadei acoperite de această solicitare de plată; 

- Liderul de proiect poate prezenta un raport intermediar înainte de sfârșitul perioadei de implementare, dacă partea din cheltuielile efectiv realizate care este finanțată de AM este mai 

mică de 70% din plata anterioară; plata intermediară se reduce cu suma corespunzătoare diferenței dintre 70% din plata anterioară și partea din cheltuielile efectiv suportate, care este 

finanțată de AM. În acest caz, următoarea perioadă de raportare începe din nou de la data de încheiere a perioadei acoperite de această solicitare de plată;  

b) în cazul raportului final: 

- liderul de proiect va prezenta un raport final, nu mai târziu de șase luni după perioada de implementare în sensul Articolului 2. Dacă este necesar, această perioadă poate fi redusă 

prin instrucțiunile AM, în conformitate cu Articolul 1.12. 

5.7 Partenerul se va asigura că toate informațiile furnizate sunt complete, sigure și adevărate și sunt fundamentate prin documente justificative adecvate care pot fi verificate și că 

costurile declarate au fost suportate și plătite și pot fi considerate eligibile în conformitate cu Contractul și prezentul Acord. 

5.8 Aprobarea rapoartelor de către AM nu implică recunoașterea regularității lor și a autenticității, integralitatii și corectitudinii declarațiilor și a informațiilor pe care le conțin. 

 

Rapoarte de progres 

5.9 Raportul intermediar, care acoperă fiecare 4 luni din perioada de implementare a proiectului, va fi prezentat în termen de 15  zile după expirarea perioadei de mai sus. În cazul în care 

există o suprapunere între lunile în care se datorează raportul intermediar și raportul intermediar sau raportul final, se prezintă numai raportul interimar sau raportul final. 

Rapoartele de progres sunt elaborate mutatis mutandis în conformitate cu Articolul 5.4, cu excepția dispozițiilor referitoare la raportul financiar. 

Rapoarte privind durabilitatea 

5.10 În cazul unui proiect care include o componentă de infrastructură, Partenerul va trasmite AM / STC toate informațiile necesare legate de asigurarea durabilității proiectului, așa cum 

este specificat în Descrierea proiectului și în conformitate cu Articolul 13.2 al acestui Acord. 

5.11 În acest sens, Liderul de proiect va prezenta rapoartele pentru cei cinci ani dupa încheierea proiectului, în termen de 30 de zile de la data aniversării plății soldului final pentru 

proiect, începând cu anul ulterior anului plății. Partenerul se angajează să furnizeze Liderului de proiect raportul în termen de 15 zile de la data aniversării plății soldului final al 

proiectului, începând cu anul următor anului plății. 

5.12  

Alte informații care trebuie furnizate 

5.13 AM / STC poate solicita informații suplimentare în orice moment. Liderul de proiect va furniza aceste informații în termenul stabilit de cerere, dar nu mai târziu de 30 de zile de la 

data solicitării. Partenerul se obligă să furnizeze Liderului de proiect toate informațiile necesare în termenul stabilit de solicitarea acestuia. 

5.14 Partenerul va sprijini STC / AM și CE în realizarea misiunilor orientate către rezultate la nivelul proiectului/Programului, incluzând, dar fără a se limita la, furnizarea/asigurarea 

furnizării tuturor informațiilor solicitate în termenele solicitate. 

5.15  Partenerul va informa Liderul de proiect cu privire la viitoarele evenimente majore ale proiectului in timp util, dar nu mai puțin de 15 zile lucrătoare înainte de desfășurarea 

evenimentului. 

 

ARTICOL 6 - DREPTURI SI OBLIGAŢII ALE PARTENERILOR 

6.1 Partenerul trebuie:  

a) să realizeze proiectul în solidar față de Autoritatea de Management, luând toate măsurile necesare pentru a se asigura că proiectul este implementat în conformitate cu Contractul,  

inclusiv cu Descrierea proiectului din Anexa I a Contractului, cu Ghidul pentru solicitanţii de Grant, cu Programul și legislația UE și națională aplicabilă și prezentul Acord. 

În acest scop, Partenerul pune in aplicare proiectul cu transparență și diligență în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare și implică toate resursele financiare, umane și 

materiale necesare pentru punerea în aplicare a părții lor din proiect așa cum este specificat în Descrierea proiectului; 

 

b) este responsabil de indeplinirea oricărei obligații care îi revine în temeiul Contractului și al prezentului Acord, în comun sau individual. În acest sens, Partenerul este responsabil 

din punct de vedere juridic și financiar pentru activitățile pe care le pune în aplicare și pentru partea din fondurile Uniunii pe care le primește; 

 

c) să transmită Liderului de proiect datele necesare întocmirii rapoartelor, situațiilor financiare și a altor informații sau documente solicitate prin Contract și de Anexele la acesta și de 

prezentul Acord, precum și orice informații necesare în eventualitatea auditurilor, controalelor, misiunilor de monitorizare sau evaluărilor, asa cum se descrie la Articolul 11; 

 

d) să se asigure că toate informațiile care trebuie furnizate și solicitările făcute sunt trimise prin intermediul Liderului de proiect către AM/STC, cu excepția cazurilor în care AM / 

STC trimite cereri direct Partenerului; în aceste cazuri, Partenerul se adresează direct AM / STC, în copie către Liderul de proiect; 

 

e) e de acord să faca aranjamente interne adecvate pentru coordonarea și reprezentarea internă a Partenerului față de AM pentru orice chestiune referitoare la Contract și la prezentul 

Acord, în conformitate cu prevederile Contractului și ale prezentului Acord și cu legislația(ile) aplicabilă(e); 

f) se angajează să-și acopere propria contribuție și cheltuielile neeligibile, precum și să asigure disponibilitatea temporară a fondurilor pentru buna implementare a proiectului între 

plățile din program. 

 

ARTICOL 7 – RĂSPUNDERE 

7.1 Liderul de proiect și Partenerul sunt de acord că una dintre Părți nu poate fi considerat răspunzator, în niciun caz și din nici un motiv, pentru daunele sau vătămările suferite de 

personalul sau proprietatea celeilalte părți în timpul desfășurării proiectului sau ca urmare a proiectului . 

7.2 Autoritatea de Management nu poate fi considerată răspunzatoare, în niciun caz și din nici un motiv, pentru daunele sau vătămările suferite de personalul sau proprietatea 

Partenerului în timpul desfășurării proiectului sau ca urmare a proiectului. AM nu poate accepta nici o cerere de compensare sau majorări de plată în legătură cu astfel de daune sau 

vătămări. 

7.3 Partenerul își asumă răspunderea exclusivă față de terți, inclusiv răspunderea pentru daune sau vătămări de orice natură pe care le suportă în timpul desfășurării proiectului sau ca 

urmare a proiectului. Partenerul va elibera AM de orice răspundere care decurge din orice reclamație sau acțiune adusă ca urmare a încălcării regulilor sau reglementărilor de către 

Partener sau angajații sai sau persoanele fizice pentru care acești angajați sunt responsabili sau ca urmare a încălcării drepturilor terților. În sensul prezentului Articol 7, angajații 

Partenerului sunt considerați terți. 

 

RTICOL 8 - COSTURI ELIGIBILE 

Criterii de eligibilitate 

8.1 Costurile de eligibilitate sunt costurile reale suportate de Partener care îndeplinesc toate criteriile următoare : 

a) acestea sunt suportate în timpul perioadei de implementare a proiectului, în conformitate cu Articolul 2. În special : 

(i) Costurile aferente serviciilor și lucrărilor se referă la activitățile desfășurate în perioada de implementare. Costurile legate de livrări se referă la livrarea și instalarea articolelor în 

timpul perioadei de implementare. Semnarea unui contract, plasarea unei comenzi sau încheierea unui angajament pentru cheltuieli în perioada de implementare pentru 

livrarea viitoare a serviciilor, lucrărilor sau bunurilor după expirarea perioadei de implementare nu îndeplinesc această cerință. Transferurile de numerar între Liderul de 

proiect și/sau Parteneri nu pot fi considerate costuri suportate; 

(ii) Costurile suportate ar trebui plătite înainte de prezentarea rapoartelor finale;  

(iii) Se face o excepție pentru costurile aferente rapoartelor finale, numai pentru verificarea cheltuielilor, auditul și, după caz, evaluarea finală a proiectului, care ar putea 

apărea după perioada de implementare a proiectului; 

(iv) În cazul în care legislația națională a Liderului de proiect și/sau a Partenerilor nu prevede altfel, procedurile de atribuire a contractelor menționate la Articolul 9, pot fi 

inițiate, iar contractele pot fi încheiate de către Liderul de proiect și/sau Parteneri înainte de începerea perioadei de implementare a proiectului, cu condiția respectării 

dispozițiilor Articolului 9; 

b) acestea sunt specificate în bugetul total estimat pentru proiect ; 

c)  acestea sunt necesare pentru implementarea proiectului; 
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d) acestea sunt identificabile și verificabile, fiind în special înregistrate în evidențele contabile ale Liderului de proiect și/sau Partenerilor și determinate în conformitate cu 

standardele contabile și cu practicile obișnuite de contabilitate a costurilor aplicabile Liderului de proiect și/sau Partenerilor; 

e) acestea respectă cerințele legislației fiscale și sociale aplicabile ; 

f) acestea sunt rezonabile, justificate și respectă cerințele bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce privește economia și eficiența, precum și cerințele de vizibilitate; 

g) acestea sunt susținute de facturi, dovezi de plată și / sau documente cu valoare probatorie echivalentă; 

h) Prin derogare de la litera (a) alineat (1), costurile aferente studiilor și documentației pentru proiectele care includ o componentă de infrastructură sunt eligibile chiar dacă acestea 

sunt suportate în cursul perioadei de pregătire a proiectului care începe după data aprobării Programului, respectiv 18 decembrie 2015. 

Costuri directe eligibile 

8.2 Sub rezerva Articolului 8.1 și, după caz, a dispozițiilor Articolului 9, următoarele costuri directe ale Partenerului sunt eligibile: 

a) costul pentru personalul alocat proiectului, în următoarele condiții cumulative : 

- acestea se referă la costurile activităților pe care Partenerul nu le-ar realiza în cazul în care proiectul nu a fost întreprins; 

- acestea nu trebuie să depășească pe cele suportate în mod obișnuit de Partener decât dacă se demonstrează că acest lucru este  esențial pentru realizarea proiectului; 

- acestea privesc salariile brute efective, inclusiv cheltuielile de securitate socială și alte costuri legate de remunerare; 

b) cheltuielile de deplasare și de ședere a personalului și a altor persoane care participă la proiect, cu condiția ca acestea să nu depășească nici i) costurile suportate în mod obișnuit de 

către Partener conform normelor și reglementărilor sale naționale, și nici tarifele publicate de Comisie la data misiunii; 

c) costurile de achiziție (noi) sau de închiriere pentru echipamente și consumabile în special pentru necesitatile proiectului, cu condiția ca acestea să corespundă prețurilor de pe piață;  

d) costurile consumabilelor (altele decât consumabilele de birou) achiziționate special pentru proiect; 

e) costurile generate de contractele atribuite de Partener în scopul realizării proiectului, cu condiția respectării dispozițiilor Articolului 9; 

f)    costurile care derivă direct din cerințele Contractului (cum ar fi activități de informare și vizibilitate, evaluarea specifică proiectului, verificarea cheltuielilor, traducerea, 

reproducerea). 

Costuri indirecte 

8.3 Costurile indirecte pentru proiect sunt acele costuri eligibile care nu pot fi identificate drept costuri specifice legate direct de implementarea proiectului și nu pot fi înregistrate direct 

în conformitate cu condițiile de eligibilitate prevăzute la Articolul 8.1. Cu toate acestea, acestea sunt suportate de Partener în legătură cu costurile directe eligibile pentru proiect. 

Acestea nu pot include costurile neeligibile menționate la Articolul 8.5 sau costurile deja declarate în cadrul altor cheltuieli sau linii din bugetul Contractului. 

Un procent fix din valoarea totală a costurilor eligibile directe ale proiectului, excluzând costurile suportate în legătură cu furnizarea de infrastructură și în conformitate cu bugetul 

pentru proiect, se poate susține că acoperă costurile indirecte pentru proiect, cu condiția ca rata să fie calculată pe baza unei metode de calcul corecte, echitabile și verificabile. 

Valoarea costurilor indirecte stabilite înainte de semnarea Contractului nu trebuie să depășească plafonul maxim stipulat la Articolul 3 alineatul (3) al Contractului, fie în ceea ce 

privește valoarea absolută, fie procentul indicat la nivelul proiectului. 

Finanțarea forfetară în ceea ce privește costurile indirecte nu trebuie să fie susținută de documente contabile. 

Contribuții în natură 

8.4 Contribuțiile în natură nu reprezintă cheltuieli reale și nu reprezintă costuri eligibile. 

Fără a aduce atingere celor de mai sus, în cazul în care Descrierea proiectului prevede contribuții în natură, astfel de contribuții trebuie furnizate. 

Costuri neeligibile 

8.5 Următoarele costuri nu sunt considerate eligibile:  

a) datorii şi costurile aferente datoriilor (dobândă); 

b) provizioane pentru pierderi sau datorii; 

c) costuri declarate de Partener și finanțate de un alt proiect sau program din orice alte surse ; 

d) achiziționarea de terenuri sau clădiri ; 

e) pierderi de schimb valutar; 

f) taxe și impozite, inclusiv TVA, cu excepția cazurilor în care acestea nu sunt recuperabile conform legislației naționale, dacă nu se prevede altfel în dispozițiile corespunzătoare 

negociate cu țările partenere CBC și identificate în Acordul de Finanțare aferent ; 

g) împrumuturi către terți ; 

h) amenzi, sanctiuni financiare și cheltuieli de judecată ; 

i)  contribuțiile în natură, astfel cum sunt definite la Articolul 14 alineat (1) din Regulamentul nr. 897/2014. 

j)  costuri care depășesc pragul de 15% din contribuția UE stabilită pentru activități în afara zonei eligibile din cadrul programului; 

k) echipamente achizitionate. 

8.6  În cazul în care proiectul nu este finalizat în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, Partenerul va asigura din bugetul propriu fondurile necesare pentru finalizarea proiectului. 

 

ARTICOL 9 – NORME PRIVIND ACHIZIŢIILE 

9.1 În cazul în care Partenerul trebuie să încheie contracte de achiziții publice cu contractorii în vederea desfășurării anumitor activități de proiect,  acesta respectă regulile de achiziție 

prevăzute de Regulamentul nr. 897/2014. 

9.2 În toate celelalte cazuri, partenerii publici sau privați aplică dispozițiile prevăzute la Articolele 52.2-56 din Regulamentul nr. 897/2014, completate de: 

a) în cazul Partenerilor stabiliți într-o țară parteneră CBC, prevederile Acordului de finanțare încheiat de țara parteneră CBC respectivă cu Comisia Europeană. În cazul în care nu se 

prevede altfel în Acordurile de finanțare, dispozițiile privind achizițiile publice și finanţările pentru acțiunile externe ale Uniunii Europene (PRAG) în vigoare la momentul 

lansării procedurii de achiziții publice de către Partener, privind modelele și detaliile tipurilor de proceduri, sunt aplicabile; 

b) în cazul Partenerilor care nu sunt autorități contractante sau entități contractante (în sensul legislației Uniunii aplicabile procedurilor de achiziție) stabilit într-un stat membru, 

dispozițiile privind achizițiile publice și finanţările pentru acțiuni externe ale Uniunii Europene (PRAG) în vigoare la momentul aplicării de către Beneficiar a procedurii de 

achiziție în cauză privind modelele și detaliile tipurilor de procedure, sunt aplicabile. 

Fără a aduce atingere paragrafului de mai sus, în cazul Liderilor de proiect/Partenerilor care trebuie să utilizeze achizițiile publice și finantarile pentru acțiuni externe ale Uniunii 

Europene (PRAG), pentru contractele care nu depășesc 60 000 de euro, dispozițiile în vigoare la momentul lansării procedurii de achiziție relevante de către Liderul de proiect sau 

Parteneri, privind modelele și detaliile tipurilor de proceduri, sunt aplicabile. 

9.3 În toate cazurile, se aplică normele privind naționalitatea și originea prevăzute la Articolele 8 și 9 din Regulamentul (UE) nr. 236/2014. 

9.4 Partenerul se asigură că condițiile aplicabile în temeiul Articolelor 7, 10, 11, 13, 14, 20 și 21 ale prezentului Acord se aplică și contractorilor carora li s-a atribuit un contract de 

achiziții publice. 

 

ARTICOL 10 –VIZIBILITATE ŞI TRANSPARENŢĂ 

10.1 Partenerul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a face cunoscut faptul că Uniunea Europeană a finanțat sau co-finanțat proiectul. Aceste măsuri trebuie să respecte Manualul 

de comunicare și vizibilitate pentru Programul Operațional Comun <Bazinul Mării Negre 2014-2020>. 

10.2 Partenerul menționează în special proiectul și contribuția financiară a Uniunii Europene în informațiile furnizate destinatarilor finali ai proiectului, în rapoartele sale interne și anuale 

și în orice relații cu mass-media. Acesta va afișa drapelul UE și sigla Programului, ori de câte ori este cazul. 

10.3 Orice notificare sau publicare de către Partener cu privire la proiect, inclusiv cele prezentate la conferințe sau seminarii, trebuie să conţină precizarea că proiectul a primit finanțare 

UE. Orice publicație a Partenerului, sub orice formă și pe orice suport, inclusiv pe internet, trebuie să conțină următoarea declarație: "Acest document a fost elaborat cu asistența 

financiară a Uniunii Europene. Conținutul acestui document revine în responsabilitatea exclusivă a <Numele Partenerului> și nu poate reflecta în niciun fel punctul de vedere al 

Autorității de Management sau al Uniunii Europene. 

10.4 Partenerul publică informațiile despre proiect și date referitoare la producţie și rezultatele obținute, acolo unde acestea sunt disponibile, pe site-ul său web și/sau al proiectului.  

10.5 Partenerul va publica la cerere și va autoriza AM și Comisia Europeană să facă public și/sau să publice cel puțin, dar fără a se limita la numele și adresa acesteia, naționalitatea, 

numele proiectului, rezumatul proiectului, scopul finanţării, durata, codul poştal sau alt indicator potrivit de localizare, acoperirea geografică, cheltuielile totale eligibile, valoarea 

maximă a finanţării și procentul de utilizare a fondurilor legat de costurile proiectului, în conformitate cu Articolul 3.2.  

 

ARTICOL 11 – ÎNREGISTRĂRI CONTABILE ŞI CONTROALE TEHNICE/FINANCIARE 

11.1 AM și/sau STC își rezervă dreptul de a verifica, în orice moment, conformitatea angajamentelor și plăților fondurilor programului cu reglementarile. În special,  AM și/sau STC 

verifică dacă au fost efectuate, livrate și/sau instalate servicii, bunuri sau lucrări și dacă cheltuielile declarate de Partener au fost plătite de aceștia și că acestea respectă legea 

aplicabilă, regulile Programului și condițiile de sprijin a proiectelor. Verificările includ verificări administrative pentru fiecare plată solicitată de Parteneri și verificări la fața locului. 

Înregistrări contabile 

11.2 Partenerul trebuie să păstreze o evidenţă corectă şi regulată a înregistrărilor contabile legate de implementarea proiectului utilizând un sistem contabil adecvat și cu dublă înregistrare. 
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Înregistrările contabile: 

a) pot fi o parte integrantă sau complementare sistemului uzual al Partenerului; 

b) trebuie sa respecte politicile şi normele contabile aplicabile în ţara în cauză; 

c) trebuie să permită identificarea şi verificarea cu uşurinţă a veniturilor şi cheltuielilor legate de proiect. 

11.3 Partenerul se asigură că orice raport financiar, în conformitate cu Articolul 5, se potriveste în mod corespunzător și cu usurinţă cu sistemul de contabilitate și cu înregistrările 

contabile și alte documente relevante. În acest scop, Partenerul pregătește și păstrează regularizarile adecvate, programe de sprijin, analize și defalcări pentru inspecție și verificare. 

Dreptul de acces 

11.4 Partenerul va permite efectuarea de verificări de către Autoritatea de Audit, Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile 

competente din țările participante la Program, AM și orice alte organisme / entități autorizate de către AM sau instituțiile și organismele menționate mai sus, care își pot exercita 

controlul asupra locaţiilor, documentelor și informațiilor, indiferent de mediul în care sunt stocate. Partenerul trebuie să ia toate măsurile pentru a-și facilita activitatea. 

Verificările descrise mai sus se aplică și activităților contractorilor, subcontractorilor și oricărui beneficiar al finanțării din partea Uniunii. În acest scop, Partenerul va asigura, prin 

dispoziții contractuale și prin orice alte mijloace aflate la dispoziția sa, că aceste persoane au aceeaşi obligaţie juridică  ca și Partenerul însuși față de Autoritatea de Audit, Comisia 

Europeană, Oficiul European Antifraudă, Curtea de Conturi Europeană, autoritățile relevante din țările participante la Program, Autoritatea de Management și orice alte organisme / 

entități autorizate de AM sau de instituțiile și organismele menționate mai sus și că documentația sa poate remedia orice neajuns în aplicarea eficientă a obligațiilor menționate. 

11.5 Partenerul va permite entităţilor menţionate la Articolul 11.4. următoarele: 

a) să acceseze toate siturile şi locaţiile la care este implementat proiectul; 

b) să examineze sistemele sale contabile și de informare, documentele și bazele de date privind managementul tehnic și financiar al proiectului; 

c) să faca copii ale documentelor; 

d) să efectueze controale la faţa locului; 

e) să efectueze un audit complet pe baza tuturor documentelor contabile și a oricărui alt document relevant pentru finanțarea proiectului. 

11.6 În plus, Oficiului European de Luptă Antifraudă i se permite să efectueze controale și inspecții la fața locului în conformitate cu procedurile prevăzute de legislația Uniunii Europene 

privind protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene împotriva fraudei și a altor abateri. 

Dupa caz, concluziile pot duce la recuperarea de către Autoritatea de Management.  

11.7 Accesul acordat agenților Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă și Curții de Conturi Europene, autorităților competente din țările 

participante la Program, AM și tuturor organismelor/entităților autorizate de AM care efectuează verificările prevăzute de prezentul Articol, precum și de Articolul 4.10 se bazează pe 

confidențialitatea față de terți, fără a aduce atingere obligațiilor de drept public cărora li se supun.  

11.8 În cazul în care o misiune de audit/control este efectuată sau solicitata de orice entitate menționată la Articolul 11, în timpul proiectului, Liderul de proiect și Partenerul trebuie să își 

transmită reciproc o copie a raportului de audit/control. 

Evidenţa înregistrărilor 

11.9 Partenerul va păstra toate înregistrările, documentele contabile și justificative legate de Contract și de prezentul Contract pe o perioadă de cinci ani de la plata balanţei Programului și, 

în orice caz, până când nu a fost efectuat niciun audit, verificare, recurs, litigiu sau urmărire în curs. 

Acestea trebuie să fie ușor accesibile și completate astfel încât să faciliteze examinarea acestora, iar Partenerul să informeze AM cu privire la locația exactă a acestora, la cerere. 

11.10 Toate documentele justificative trebuie să fie disponibile în forma originală și în format electronic, dacă se solicită acest lucru. 

11.11 Pe lângă rapoartele menționate la Articolul 5, documentele la care se face referire în prezentul Articol includ, printre alte le: 

a) Înregistrări contabile (computerizate sau manuale) primite de la Liderul de proiect și sistemul contabil al Partenerilor, cum ar fi registrul general, sub-registrele și fișa contabilă 

analitică, situația fluxurilor de numerar și conturile de salarizare, registrele de active fixe și alte informații contabile relevante; 

b) Dovada procedurilor de achiziții publice, cum ar fi documentele de licitație, ofertele ofertanților și rapoartele de evaluare; 

c) Dovada angajamentelor, cum ar fi contractele și formularele de comandă ; 

d) Dovada de prestare a serviciilor, cum ar fi rapoarte aprobate, studii, publicații, foi de pontaj, bilete de transport, dovada participării la seminarii, conferințe și cursuri de formare 

(inclusiv documentația și materialele obținute, certificate), dovada organizării reuniunilor (invitații, minute, lista participanților) etc .; 

e) Dovada primirii mărfurilor, cum ar fi note de livrare de la furnizori; 

f) Dovada finalizării lucrărilor, cum ar fi certificatele de acceptare; 

g) Dovada achiziționării, cum ar fi facturile și chitanțele; 

h) Dovada plății, cum ar fi declarațiile bancare, notificările de debitare, dovada decontării de către contractor; 

i) Dovada că taxele și/sau TVA care au fost plătite nu pot fi efectiv recuperate; 

j) Pentru cheltuielile de combustibil și ulei, un borderou cu distanța acoperita, consumul mediu al vehiculelor utilizate, costurile de combustibil și costurile de întreținere; 

k) Înregistrări privind ştatul de plată si de personal, cum ar fi contracte, state de plata, fişe de pontaj, și orice alte documente legate de remunerația plătită. 

 

ARTICOL 12 - SUMA FINALĂ A GRANTULUI 

Suma finală 

12.1 Grantul nu poate depăși plafonul maxim prevăzut la Articolul 3 alineatul (2) fie în ceea ce privește valoarea absolută, fie procentul stabilit în aceasta. 

În cazul în care costurile eligibile ale proiectului la sfârșitul acestuia sunt mai mici decât costurile eligibile estimate menționate la Articolul 3.1, finantarea este limitată la suma 

obținută prin aplicarea procentului prevăzut la Articolul 3.2 la costurile eligibile ale proiectul aprobat de AM.  

12.2 În plus și fără a aduce atingere dreptului său de a rezilia prezentul Contract în conformitate cu Articolul 17, în cazul în care  proiectul este implementat incorect sau parțial - și, prin 

urmare, nu este în conformitate cu Descrierea proiectului din Anexa I - sau cu întârziere,  AM poate, printr-o decizie motivată în mod corespunzător și după ce a permis Liderului de 

proiect, să își prezinte observațiile, să reducă finanţarea inițială în concordanţă cu implementarea efectivă a proiectului ș i în conformitate cu termenii prezentului Contract. Acest 

lucru este valabil și în ceea ce privește obligațiile de vizibilitate prevăzute la Articolul 10. 

Non profit 

12.3 Grantul nu poate aduce profit Partenerului. Profitul este definit ca un excedent al încasărilor față de costurile eligibile aprobate de AM atunci când se face cererea de plată a soldului 

final. 

12.4 Veniturile care trebuie luate în considerare sunt încasările centralizate la data la care cererea de plată pentru soldul final este făcută de către Liderul de proiect care se încadrează în 

una din următoarele trei categorii: 

a) venituri generate de proiect; 

b) contribuțiile financiare atribuite în mod specific de către donatori finanțării acelorași costuri eligibile finanțate prin Contract. Orice contribuție financiară care poate fi utilizată de 

Partener pentru a acoperi alte costuri decât cele eligibile în cadrul Contractului sau care nu sunt datorate donatorului, dacă nu este utilizată la sfârșitul proiectului, nu trebuie 

considerată ca o chitanță care trebuie luată în considerare cu scopul de a verifica dacă grantul generează un profit pentru Partener; 

c) dobânzile generate de plățile de prefinanțare și plățile intermediare primite de la AM. 

12.5 Orice dobândă sau beneficii echivalente provenite din prefinanțare și din tranșele intermediare plătite de Liderul de proiect către Partener vor fi menționate în rapoartele interimare și 

finale. Acesta se deduce din plata soldului final al sumelor datorate Partenerului. 

 

ARTICOL 13 –DURABILITATE, PROPRIETATE / UTILIZARE A REZULTATELOR ȘI A ACTIVELOR 

13.1 Acordurile de durabilitate declarate și asumate în proiect sunt obligatorii pentru Partener și sunt monitorizate și verificate în mod corespunzător de AM. 

13.2 Autoritatea de Management are dreptul să verifice durabilitatea proiectului după plata soldului final, inclusiv prin solicitarea rapoartelor relevante sau a altor documente. 

13.3 În cazul în care proiectul include o componentă de infrastructură, dacă, în termen de cinci ani de la finalizarea proiectului, acesta este supus unei modificări substanțiale care 

afectează natura, obiectivele sau condițiile de punere în aplicare care ar duce la subminarea obiectivelor sale inițiale, Liderul de proiect va rambursa către Autorităţii de Management 

grantul acordat de ENI. Sumele plătite în mod nejustificat pentru proiect sunt recuperate de către AM proporțional cu perioada pentru care cerința nu a fost îndeplinită.  

13.4 Proprietatea și drepturile de proprietate intelectuală și industrială asupra rezultatelor proiectului, a rapoartelor și a altor documente legate de acest proiect vor fi încredințate Liderului 

de proiect și Partenerului. Partenerii sunt responsabili de utilizarea constienta a echipamentului după primirea acestuia.  

13.5 Fără a aduce atingere Articolului 13.4, Liderul de proiect și Partenerul acordă AM, Autorităților Naționale ale țărilor participante la Program și Comisiei Europene dreptul de a utiliza 

în mod liber și după cum consideră potrivit și, în special, să stocheze, să modifice, să traducă, să afișeze, să reproducă prin orice procedură tehnică, să publice sau să comunice pe 

orice suport toate documentele care derivă din proiect indiferent de forma lor, cu condiția să nu contravină drepturilor existente industriale și intelectuale. 

13.6 Liderul de proiect și Partenerul se asigură că au toate drepturile de a utiliza orice drepturi preexistente de proprietate intelectuală necesare pentru punerea în aplicare a Contractului și 

a prezentului Acord. 
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ARTICOL 14 –EVALUAREA / MONITORIZAREA PROIECTULUI 

14.1 În cazul în care AM / STC sau Comisia Europeană efectuează o evaluare intermediară sau ex post sau o misiune de monitorizare, Partenerul se angajează să îi furnizeze acesteia 

și/sau persoanelor autorizate de acesta, orice document sau informație care va ajuta la evaluarea sau monitorizarea misiunii și le acordă drepturile de acces descrise la Articolul 11. 

14.2 În cazul în care o evaluare/monitorizare este efectuată sau comandată de către Liderul de proiect sau de către AM, după caz, în timpul proiectului Liderul de proiect trebuie să 

furnizeze Partenerului o copie a raportului de evaluare/monitorizare. 

ARTICOL 15 - MODIFICAREA ACORDULUI ȘI A DISPOZIȚIILOR REFERITOARE LA MODIFICAREA CONTRACTULUI 

15.1 Orice modificare a Acordului trebuie să fie stabilită în scris într-un Addendum, care va fi convenit între Liderul de proiect și Partener. 

15.2 Orice intenție de modificare a Acordului de parteneriat va fi notificată în scris Liderului de proiect. Dat fiind că Acordul de parteneriat reprezintă o anexă la Contractul de Grant, 

Liderul de proiect este responsabil să informeze AM/STC cu privire la modificările dorite și să solicite aprobarea prealabilă a acestuia. 

15.3 Modificarea Contractului, inclusiv anexele la acesta, nu poate avea ca scop sau ca efect modificarea Contractului care ar afecta decizia de acordare a grantului sau ar fi contrară 

egalității de tratament a solicitanților. Grantul maxim menționat la Articolul 3 alineatul (2) nu poate fi majorat. 

15.4 Liderul de proiect trebuie să solicite acordul Partenerului înainte de a iniția orice modificare a Contractului.  

15.5 În cazul în care Beneficiarul solicită o modificare, acesta va înainta Liderului de proiect o solicitare justificată corespunzător în timp util, astfel încât Liderul de proiect să poată 

depune cererea la AM cu 45 de zile înainte de data la care modificarea ar trebui să intre în vigoare. Cererea trebuie să fie însoțită de toate dovezile justificative necesare pentru 

aprecierea acesteia. 

15.6 Prin derogare de la dispozițiile Articolului 15.1, în cazul în care Partenerul își schimbă adresa, contul bancar sau auditorul, ori necesită corectarea unor erori semnificative sau 

incoerențe între diferite părți ale proiectului sau modificări minore ale Acordului de Parteneriat, acesta va notifica imediat Liderul de proiect. Cu toate acestea, AM se poate opune 

alegerii Partenerului. 

15.7 AM își rezervă dreptul de a solicita înlocuirea auditorului menționat la Articolul 32.1 din Regulamentul nr. 897/2014, în cazul în care există considerente necunoscute care pun la 

îndoială independența sau standardele profesionale ale auditorului, printre altele din cauza ne-fiabilității rapoartelor prezentate, dacă acestea sunt detectate de Punctul de Contact 

pentru Control, de AM sau de Autoritatea de Audit. 

 

ARTICOL 16 - PRELUNGIRE ȘI SUSPENDARE 

Extindere  

16.1 Partenerul trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect cu privire la orice împrejurări care pot împiedica sau întârzia implementarea proiectului și să furnizeze toate dovezile 

justificative necesare pentru evaluarea acestuia. 

Suspendarea Partenerului 

16.2 Partenerul poate suspenda punerea în aplicare a proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care exista circumstanțe excepționale, în special în caz de forța majoră, făcând ca 

această implementare să fie extrem de dificilă sau periculoasă. Partenerul trebuie să informeze fără întârziere Liderul de proiect, precizând natura, durata probabilă și efectele 

previzibile ale suspendării. 

16.3 Liderul de proiect sau AM pot rezilia ulterior Contractul în conformitate cu Articolul 17.1. În cazul în care Contractul nu este reziliat, Partenerul va depune eforturi să reducă la 

minimum timpul de suspendare și eventualele daune și va relua implementarea odată ce circumstanțele o vor permite, informând astfel Liderul de proiect. 

Suspendarea de către Liderul de proiect, inclusiv în urma solicitării de către AM 

16.4 Liderul de proiect poate solicita Partenerului, inclusiv în urma solicitării AM, suspendarea implementarii proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care există 

circumstanțe excepționale, în special forța majoră, procesul devenind dificil sau periculos. În acest scop, Liderul de proiect va informa Partenerul cu privire la natura și durata 

probabilă a suspendării. 

16.5 AM sau Liderul de proiect pot rezilia ulterior Contractul în conformitate cu Articolul 17.1. În cazul în care Contractul nu este reziliat, Partenerul se va strădui să reducă la minimum 

timpul de suspendare și orice posibile daune și va relua implementarea odată ce circumstanțele o vor permite și după obținerea aprobării de către Liderul de proiect. 

16.6 Liderul de proiect va suspenda, de asemenea, punerea în aplicare a proiectului sau a oricărei părți a acestuia, în cazul în care AM suspendă Contractul daca AM dispune de dovezi sau 

dacă, din motive obiective și bine justificate, aceasta din urmă consideră necesară verificarea probabilității:  

a) procedura de acordare a granturilor sau implementarea proiectului au făcut obiectul unor erori, nereguli, fraudă sau corupție; 

b) Partenerul a încălcat orice obligație substanțială în baza Contractului și a prezentului Acord. 

16.7 Partenerul va furniza Liderului de proiect orice informație, clarificare sau document solicitat de AM în timp util, astfel încât Liderul de proiect să poată transmite Autorității de 

Management informațiile, clarificările sau documentele solicitate în termenul stabilit în cerere, dar nu mai mult de 30 de zile de la primirea cererilor trimise de AM. Dacă, în ciuda 

informațiilor, clarificărilor sau documentelor furnizate de Partener, procedura de atribuire sau punerea în aplicare a grantului se dovedește a fi fost supusă unor erori, nereguli, fraudă, 

corupție sau încălcarea obligațiilor, AM poate rezilia Contractul în conformitate cu la articolul 17.2 din Contract. 

Forţa majoră 

16.8 Termenul de forță majoră, așa cum este utilizat aici, acoperă orice evenimente neprevăzute, care nu sunt sub controlul niciuneia dintre părțile Contractului și ale prezentului Acord și 

care, prin exercitarea unei diligențe pe care nici o parte nu poate să o depășească, cum ar fi greve, blocări sau alte tulburări industriale, acte ale inamicului public, războaie declarate 

sau nu,  blocade, insurecție, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, fulgere, inundații, curăţări, incidente civile, explozii. O decizie a Uniunii Europene de a 

suspenda cooperarea cu țara parteneră este considerată un caz de forță majoră atunci când implică suspendarea finanțării în temeiul Contractului și al prezentului Acord. 

Extinderea perioadei de implementare în urma suspendării 

16.9 În cazul suspendării în conformitate cu Articolele 16.2, 16.4 și 16.6, perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită cu o perioadă echivalentă cu durata suspendării, fără a 

aduce atingere eventualelor modificări ale Contractului care ar putea fi necesare pentru adaptarea proiectului la noi condiții de punere în aplicare, după obținerea aprobării prealabile 

în scris de la AM. 

 

ARTICOL 17 – REZILIEREA ACORDULUI 

17.1 Rezilierea Acordului este posibilă numai cu informarea prealabilă a AM. 

17.2 Prezentul Acord este reziliat automat, fără alte formalități, în cazul în care AM decide să rezilieze Contractul de Grant, din motivele prevăzute la Articolul 17 din Contract. 

 

ARTICOL 18 - PENALITĂȚI ADMINISTRATIVE ȘI FINANCIARE 

18.1 Fără a aduce atingere aplicării altor căi de atac prevăzute în Contract și în prezentul Acord, Partenerul care a făcut declarații false a fost supus fraudei sau faptelor de corupție sau a 

încălcat grav obligațiile contractuale poate fi exclus din toate contractele și granturile finanțate de către AM. 

18.2 În plus sau în mod alternativ la sancțiunile administrative prevăzute la Articolul 18.1, Partenerul poate fi, de asemenea, supus unor sancțiuni financiare. 

18.3 AM aplică corecțiile financiare necesare în legătură cu neregulile individuale sau sistemice constatate în proiect. Corecțiile financiare constau în anularea totală sau parțială a 

contribuției Uniunii la proiect. AM ia în considerare natura și gravitatea neregulilor și pierderile financiare și aplică o corecție financiară proporțională. 

18.4 Criteriile pentru stabilirea nivelului corecției financiare care trebuie aplicate și criteriile de aplicare a ratelor forfetare sau a corecției financiare extrapolate sunt cele adoptate în 

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/20137, în special Articolul 144, precum și cele incluse în Decizia Comisiei din 19 decembrie 20138. 

18.5 AM va notifica în mod formal Liderul de proiect și/sau Partenerii în cauză, orice decizie de a aplica astfel de sancțiuni. 

18.6 În cazul în care Comisia Europeană aplică corecții financiare individuale Programului în conformitate cu Articolul 72 din Regulamentul nr. 897/2014, AM poate decide să anuleze o 

parte din grant pentru a acoperi aceste corecții din bugetele proiectelor vizate de corecții. 

18.7 În cazul în care Comisia Europeană aplică corecții financiare la Program în conformitate cu Articolul 72 din Regulamentul nr.  897/2014, iar corecțiile financiare se referă la 

deficiențe sistemice în sistemul de management și control al programului, AM poate decide să anuleze o parte a grantului, pentru a acoperi aceste corecții din bugetul proiectului, 

după cum urmează: 

a) în cazul în care deficiența sistemică se referă la o anumită țară, Partenerul stabilit în țara respectivă este responsabil de rambursarea în conturile Programului a sumei identificate ca 

urmare a corecției financiare; 

b) dacă deficiența sistemică se referă la întregul sistem, fiecare Partener este responsabil pentru rambursarea în conturile Programului a sumei reprezentând procentul corecției 

financiare aplicate cheltuielilor suportate de Partener și declarate de către AM la Comisia Europeană la data deciziei de aplicare a corecției financiare. 

                                                 
7 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 

de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul European Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și pescuit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (OJL 

347, 20.12.2013 , p. 320). 

 

8 Decizia Comisiei din 19 decembrie 2013 privind stabilirea și aprobarea orientărilor pentru stabilirea de corecții financiare efectuate de Comisie pentru cheltuielile finanțate de Uniune în cadrul gestiunii partajate pentru 

nerespectarea normelor privind achizițiile publice (C (2013) 9527 ). 
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18.8 În cazul unei decizii de anulare a unei părți a grantului, Liderul de proiect va transmite Autorității de Management un buget revizuit, în termen de 14 zile de la primirea notificării. În 

cazul nerespectării termenului limită, anularea se aplică proporțional tuturor liniilor bugetare. Modificarea contractului în cazul anulării la nivel de proiect va lua forma unei decizii a 

reprezentantului Autorității de Management care semnează Contractul, care va notifica catre Liderul de proiect și care va deveni parte a Contractului. 

18.9 Sub rezerva Articolelor 61 și 62 din Regulamentul nr. 897/2014, AM are dreptul să rețină temporar plățile către un anumit beneficiar (Lider de proiect sau Partener) sau proiectul în 

ansamblul său. Suspendarea (suspendările) plății se ridică de îndată ce observațiile și/sau rezervele Comisiei au fost retrase și AM a primit dovezi suficiente cu privire la soluționarea 

erorilor (erorilor) sistemice detectate. 

 

ARTICOL 19 – RECUPERARE 

19.1 Dacă recuperarea este justificată în condițiile Contractului și al prezentului Acord, inclusiv în cazul în care procedura de atribuire sau executarea Contractului este viciată de erori sau 

nereguli substanțiale sau de fraudă sau corupție care pot fi atribuite Partenerului sau dacă o sumă este plătită în mod nejustificat Partenerului sau dacă o sumă plătită de AM se 

încadrează în normele privind ajutoarele de stat, Partenerul se obligă să ramburseze Liderului de proiect aceste sume, în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării de către 

Liderul de proiect, inclusiv cheltuielile bancare suportate de AM pentru plata către Liderul de proiect, sumele corespunzătoare bugetului Partenerului, care devin datorate catre AM. 

19.2 Plățile efectuate nu exclud posibilitatea ca AM să emită o notă de debit către Liderul de proiect în urma unui raport de verificare a cheltuielilor, a unui audit sau a unei verificări 

ulterioare a cererii de plată sau a oricărui alt tip de verificări. În acest caz, Partenerul se obligă să ramburseze Liderului de proiect sumele corespunzătoare, în conformitate cu 

Articolul 19.1. 

19.3 In cazul neregulilor comise de Partener, Liderul de proiect are dreptul să solicite aceste sume de la Partenerul responsabil in scopul de a rambursa către AM. În cazuri specifice, 

pentru neregulile descoperite după plata cererii de rambursare finală, Partenerii pot rambursa sumele datorate direct catre AM, notificând Liderul de proiect despre această opțiune.  

19.4 În cazul în care o verificare relevă faptul că metodele folosite de Partener pentru a determina costurile unitare, sumele forfetare sau sumele fixe nu sunt conforme cu condițiile 

stabilite în Contract și în prezentul Acord și, prin urmare, s-a efectuat o plată necuvenită, AM are dreptul să recupereze de la Liderul de proiect în mod proporțional până la valoarea 

costurilor unitare, a sumelor forfetare sau a finanțării forfetare. În acest caz, Partenerul se obligă să ramburseze Liderului de proiect sumele corespunză toare, în conformitate cu 

Articolul 19.1. 

Partenerul se angajează să ramburseze Liderului de proiect orice sumă plătită în plus față de suma finală datorată de Partener, în termen de 30 de zile de la comunicarea notificării de către 

Liderul de proiect, inclusiv cheltuielile bancare suportate de AM pentru plata către Liderul de proiect din sumele care devin datorate catre AM. 

19.5 Fără a aduce atingere prerogativelor AM, dacă este necesar, Statul Membru sau țara parteneră CBC în care este stabilit Partenerul poate să-şi recupereze singur prin orice mijloace de 

la Partenerul respectiv. 

19.6 Fără a aduce atingere prerogativelor AM, dacă este cazul, Uniunea Europeană, în calitate de donator, se poate recupera prin orice mijloace de la Partenerul respectiv.  

Dobânzi pentru întârzierea plăților 

19.7 În cazul în care Partenerul nu va efectua rambursarea în termenul stabilit, Liderul de proiect poate majora sumele datorate prin adăugarea unei dobanzi de 3,5 puncte procentuale 

peste rata aplicată de Banca Centrală Europeană în principalele sale operațiuni de refinanțare în prima zi lucrătoare a lunii în care ajunge data scadenței. 

Dobânda de întârziere va fi generată în perioada scursă între data termenului de plată stabilit de Liderul de proiect și data la care se efectuează plata. Orice plăți parțiale trebuie să 

acopere mai întâi dobânda astfel stabilită. 

Alte dispoziţii 

19.8 Cheltuielile bancare rezultate din rambursarea sumelor datorate Liderului de proiect sunt suportate integral de către Partener. 

 

ARTICOL 20 - CONFLICT DE INTERESE ȘI BUNĂ CONDUITĂ 

20.1 În sensul prezentului Contract și al prezentului Acord, conflictul de interese înseamnă orice situație în care există divergențe între îndeplinirea responsabilităților din cadrul 

Contractului de grant și a prezentului Acord de catre Părţi și interesul privat al persoanelor implicate în Contract și în prezentul Acord, care pot afecta exercitarea imparțială și 

obiectivă a funcțiilor oricărei persoane implicate în implementarea/ verificarea/ controlul/ auditul Contractului și al prezentului Acord, din motive legate de viața familială, 

emoțională, afinitate politică sau națională, interes economic sau orice alt interes comun cu o altă persoană. 

20.2 Partenerul va preveni sau va pune capat oricărei situații care ar putea compromite executarea imparțială și obiectivă a Contractului și a prezentului Acord. Orice conflict de interese 

care ar putea apărea în timpul executării Contractului și al prezentului Contract trebuie să fie notificat în scris catre Liderul de proiect. Partenerul va lua măsurile corespunzătoare 

pentru a remedia efectele negative ale conflictului de interese în termen de 30 de zile de la notificarea Liderului de proiect. 

20.3 Liderul de proiect își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate sunt adecvate și pot necesita măsuri suplimentare, dacă este necesar. 

20.4 Partenerul se asigură că personalul său, inclusiv conducerea acestuia, nu este pus într-o situație care ar putea crea conflicte de interese. Fără a aduce atingere obligațiilor care îi revin 

în temeiul Contractului și al prezentului Acord, Partenerul va înlocui, imediat și fără compensații de la Liderul de proiect, orice membru al personalului său într-o astfel de situație. 

20.5 Partenerul respectă drepturile omului și legislația de mediu aplicabilă, inclusiv acordurile multilaterale privind mediul, precum și standardele fundamentale de muncă convenite la 

nivel internațional. 

 

ARTICOL 21 – CONFIDENTIALITATE 

21.1 Sub rezerva Articolului 11, Liderul de proiect și Partenerii se angajează să păstreze confidențialitatea oricăror informații, indiferent de forma lor, dezvăluite în scris sau verbal în 

legătură cu implementarea Contractului și a prezentului Acord și identificate în scris ca fiind confidențiale până la sfârșitul perioadei de valabilitate a Acordului definită la Articolul 

2.4 de mai sus. 

21.2 Ca o excepție de la regula prevăzută în paragraful anterior, datele utilizate pentru vizibilitate, pentru informarea și promovarea utilizării fondurilor ENI, nu vor fi considerate ca 

având statut de confidențialitate. 

21.3 Părțile nu își asumă nicio responsabilitate în ceea ce privește dezvaluirea de informații privind Contractul și Acordul dacă: 

a) or informațiile au fost eliberate cu acordul scris al celeilalte părți ; sau 

b) Partea a fost obligată din punct de vedere legal să dezvaluie informațiile. 

21.4 Liderul de proiect și Partenerii nu vor utiliza informațiile confidențiale pentru niciun alt scop decât îndeplinirea obligațiilor care le revin în temeiul prezentului Contract, cu excepția 

cazului în care există altfel de acord cu AM. 

 

ARTICOL 22 – CESIUNE, SUCCESIUNEA LEGALĂ ȘI SCHIMBĂRI ÎN PARTENERIAT 

22.1 Acordul și plățile atașate acestuia nu pot fi atribuite unei terțe părți în niciun fel. 

22.2 Fiind conștienți de faptul că toate modificările aduse parteneriatului trebuie să fie prevazute într-o anexă la Contractul de Grant, Liderul de proiect și Partenerul sunt de acord să nu se 

retragă din proiect decât dacă există motive inevitabile. 

22.3 În cazul succesiunii juridice, Partenerul este obligat să transfere toate sarcinile din prezentul contract succesorului legal. Partenerul va notifica în prealabil Liderul de proiect. 

22.4 În cazul în care un alt partener se retrage din proiect sau este eliminat din acesta, Liderul de proiect și Partenerul se vor angaja să găsească o soluție rapidă și eficientă pentru a 

asigura o implementare adecvată a proiectelor, fără întârziere. În consecință, Liderul de proiect și Partenerii se vor strădui să acopere contribuția Partenerului care se retrage, fie prin 

asumarea sarcinilor sale de către unul sau mai mulți dintre aceștia, fie prin solicitarea participării unui partener sau a mai multor noi participanți la parteneriat, în ceea ce privește 

prevederile Programului respectiv. 

22.5 Dispozițiile prevăzute la Articolul 11 rămân aplicabile în cazul în care Partenerul se retrage sau este eliminat din proiect. 

 

ARTICOL 23 - LEGEA APLICABILĂ ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

23.5 Prezentul acord este guvernat de legislația din România, care reprezintă locul Liderului de proiect. 

23.6 Liderul de proiect și Partenerul vor face tot posibilul pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigiu care apare între ei în timpul punerii în aplicare a prezentului Acord. În acest 

scop, acestia își comunică poziția lor și orice soluție pe care o consideră posibilă în scris și se reunesc la cererea fiecăruia.  

23.7 În cazul în care nu se ajunge la un acord amiabil, litigiul poate fi supus, de comun acord de către Părți, concilierii unui arbitru convenit de comun acord. 

23.8 În caz de nerespectare a procedurilor de mai sus, fiecare Parte poate prezenta litigiul instanțelor competente. 

5 

ARTICOL 24 - DISPOZIȚII FINALE 

 

24.1 Orice comunicare oficială referitoare la acest Contract trebuie să fie în limba engleză, în scris, să specifice numărul și titlul proiectului și să fie trimisă la următoarele adrese: 

Pentru Liderul de proiect 

Adresa: strada Eroilor, nr. 7, 800119, Galați, România, conducere@cjgalati.ro  

 

Pentru Partener 
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Adresa: Bulevard Tomis, nr. 51, 900178, Constanta, România, presedinte@cjc.ro 

 

24. 2 În eventualitatea unui conflict între prevederile Acordului și cele ale Contractului de Grant semnate de către Liderul de proiect cu Autoritatea de Management, prevederile Contractului de 

Grant au prioritate. Acordul este parte integrantă a Contractului de Grant și a tuturor anexelor. 

 

Elaborat în limba engleză în 3 exemplare originale, una originală pentru Autoritatea de Management, una pentru Liderul d.e proiect și una pentru Partener. 

 

Pentru Liderul de proiect  Pentru Partener  

Nume  

COSTEL FOTEA 

 Nume 

 MARIUS HORIA ȚUȚUIANU 

 

Funcția:  

PREȘEDINTE 

 Funcția: 

PREȘEDINTE 

 

Semnătura 

 

 Semnătura  

Data  Data  

 

 
 

mailto:presedinte@cjc.ro
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HOTĂRÂREA NR. 86 
din 20 februarie 2020 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 257/28.11.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea  Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE, 
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - GALAŢI” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.171/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2 şi 6; 
Având în vedere Hotărârea 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 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 257/28.112019 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Galaţi nr. 168/2019 privind aprobarea  Proiectului Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea 
obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE A UNITĂŢII DE PRIMIRI URGENŢE, SPITALUL 
CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ SF. APOSTOL ANDREI - GALAŢI”, astfel încât valoarea totală a investiţiei este 
7.112.888,19 lei inclusiv TVA, din care C+M 2.695.445,71 lei inclusiv TVA, conform Anexei care este parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

ANEXĂ 
 

Pentru respectarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

precum şi ale art. 7 alin. (2), lit. b) din Instrucţiunea A.N.A.P. nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, proiectantul a procedat la actualizarea devizului 

general al investiţiei. 

Urmare celor mai sus menţionate principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea totală a investiţiei este 7.112.888,19  lei (inclusiv TVA), din care C+M 2. 695.445,71 lei (inclusiv 

TVA). 

 
HOTĂRÂREA NR. 87 
din 20 februarie 2020 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40/30.01.2020 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a 
Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE 
şi DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINIC JUDEŢEAN de URGENŢĂ Sf. 
APOSTOL ANDREI GALAŢI” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.167/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2 şi 6; 
Având în vedere adresa nr. 1976/10.02.2020 primită de la S.C. Servland S.R.L., în calitate de lider de asociere, privind 

actualizarea devizului general; 
Având în vedere Hotărârea 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 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr.40/30.01.2020 privind aprobarea 
Proiectului Tehnic şi Documentaţiei de Execuţie  privind realizarea obiectivului de investiţie „EXTINDERE, REABILITARE, 
MODERNIZARE şi DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT de SPECIALITATE al SPITALULUI CLINC JUDEŢEAN de 
URGENŢĂ Sf. APOSTOL ANDREI GALAŢI”, astfel încât valoarea totală a investiţiei este de: 12.288.818,56 lei inclusiv 
TVA, din care C+M:  7.694.104,96 lei inclusiv TVA, potrivit anexei parte integrantă la hotărâre. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 
Obiectivul general al proiectului îl constituie extinderea, reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol 

Andrei Galaţi. Rezultatele planificate şi activităţile propuse vor conduce la realizarea obiectivului Axei Prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritate de investiţii 8.1 – 

Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale, Obiectiv specific 8.1 „ Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, Operaţiunea A – Ambulatorii, prin 

contribuţia acestora la atingerea indicatorilor de program şi impactul derulării cu succes a proiectului asupra evoluţiei socio-economice a zonei. 

Lucrările propuse prin proiect sunt: 

1). Lucrări de intervenţii, conform expertizei tehnice:  

-structura de rezistenţă a corpului de clădire este de stâlpi şi planşee (grinzi şi plăci) realizate monolit; 

-acoperişul este de tip terasă necirculabilă. 

2). Extinderea pe orizontală a clădirii: 

Se va realiza extinderea pe orizontală formată dintr-un corp cu regimul P+3E realizat din cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi şi planşee din beton armat. Şarpanta va fi din lemn ignifugat şi  

învelitoare din ţiglă metalică. Fundaţiile vor fi continue din beton armat. 

Acest corp P+3E va avea un tronson de trecere cu regimul de înălţime parter realizat din structură de aluminiu cu fundaţii izolate sub aceşti stâpli cu tâmplărie din aluminiu cu geam termopan. 

Acoperişul va fi din sticlă securizată. 

3). Lucrări de creştere a eficienţei energetice (cu asigurarea condiţiilor de confort interior): 

-lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii; 

-lucrările de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum; 

-instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; 

-lucrările de instalare a sistemelor de climatizare, ventilare naturală pentru asigurarea calităţii aerului interior; 

-lucrările de modernizare a instalaţiei de iluminat; 

-lucrarile de management energetic integrat pentru clădiri şi alte activităţi care conduc la realizarea obiectivelor proiectului. 

4). Lucrări de amenajare interioră şi instalaţii. 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea totală a investiţiei 12.288.818,56 lei (inclusiv TVA), din care C+M 7.694.104,96 lei (inclusiv TVA).        

 

                                                                                                                                                            

HOTĂRÂREA NR. 88 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului: „Panou siglă 
luminoasă Secţia Radioterapie din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei  Galaţi”      
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.169/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 6; 
Având în vedere Hotărârea 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 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

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

administrativ, cu 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: 
„Panou siglă luminoasă Secţia Radioterapie din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei” cu valoarea totală a 
investiţiei de 17.600 lei inclusiv TVA din care valoarea C+M este de 13.790 lei inclusiv TVA, potrivit anexei care face parte 
integrantă la prezenta hotărâre. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
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ANEXĂ 

 
Obiectul proiectului îl constituie execuția unui panou siglă luminoasă cu scopul realizării localizării şi amplificarea vizibilităţii în rândul pacienţilor a Secţiei de Radioterapie din Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol  Andrei Galaţi.  

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului sunt: valoarea totală 17.600 lei cu TVA inclus, din care valoarea C+M 13.790 lei cu TVA inclus. 

 
HOTĂRÂREA NR. 89 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea obiectivului 
de investiţie: Amenajare spaţii de creaţie plastică şi expoziţii în aer liber – Muzeul de Artă Vizuală Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.170/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 6; 
Având în vedere Hotărârea 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 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici rezultaţi din SF (Studiu de Fezabilitate) privind realizarea 
obiectivului de investiţie: Amenajare spaţii de creaţie plastică şi expoziţii în aer liber – Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, cu 
valoarea totală a investiţiei de 7.526.769,54 lei inclusiv TVA din care C+M este de 6.547.438,89 lei inclusiv TVA, potrivit 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

ANEXĂ 

 
Lucrările constau  în construirea şi dotarea cu mobilier urban de ultimă generaţie a unui spaţiu cu funcţiunea de „Spaţiu de creaţie plastică şi expoziţie în aer liber”, perimetral pe toată faţada 

muzeului şi execuţia unei pergole de protecţie.  

Perimetral se va realiza o copertină/pergolă, lată de 6 metri, din sticlă stratificată, sub care pot fi găzduite vara expoziţii sau ateliere de creaţie plastică în aer liber.  

Funcţiunile investiţiei propuse sunt: 

- segmentul de vest: Sc total = 1.300,0 mp; spaţiu de expunere permanent a colecţiilor de artă; 

- segmentul de est: Sc total = 840,0 mp; spaţiu de creaţie, ateliere de lucru spaţiu, spaţiu didactic; 

Finisajele exterioare se vor realiza din tencuieli structurale tip ceresit. 

Pereţii (zidurile de sprijin) vor fi placaţi cu elemente decorative. 

Scările se vor trata cu granit mătuit antialunecare. 

Sticla utilizată la copertină va fi triplustrat 66/1/6 cu printuri înglobate funcţie de orientarea în teren. 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea investiṭiei 7.526.769,54 lei cu TVA, din care C+M 6.547.438,89 lei cu TVA. 

 

HOTĂRÂREA NR. 90 
din 20 februarie 2020 

 
privind: modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 197/30.09.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic şi a 
Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE 
AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE” Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.168/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1, 2 şi 6; 
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
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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 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 197/30.09.2019 privind aprobarea  Proiectului 
Tehnic şi a Documentaţiei de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie: „EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI 
DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI”, 
astfel încât valoarea totală a investiţiei este 9.855.820,34 lei inclusiv TVA, din care C+M 4.461.938,06 lei inclusiv TVA, 
conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

 
Pentru respectarea prevederilor art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

precum şi ale art. 7 alin. (2) lit. b) din Instrucţiunea A.N.A.P. nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, proiectantul a procedat la actualizarea devizului 

general al investiţiei. 

Urmare celor mai sus menţionate, principalii indicatori tehnico-economici sunt: valoarea totală a investiţiei 9.855.820,34 lei (inclusiv TVA), din care C+M 4.461.938,06 lei (inclusiv TVA). 

 

HOTĂRÂREA NR. 91 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuție pentru realizarea obiectivului de investiţii „LUCRĂRI DE 
REFACERE PODURI ȘI DRUMURI JUDEȚENE AFECTATE DE CALAMITĂȚI NATURALE 2018, JUDEȚUL 
GALAȚI” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.842/14.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 6; 
Având în vedere Hotărârea 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 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Articol unic. Se aprobă proiectul tehnic şi detaliile de execuție privind realizarea obiectivului de investiţii „LUCRĂRI 
DE REFACERE PODURI ȘI DRUMURI JUDEȚENE AFECTATE DE CALAMITĂȚI NATURALE 2018, JUDEȚUL 
GALAȚI”, după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este de 2.906.663 lei (inclusiv TVA), din care C+M este de 
2.700.912 lei (inclusiv TVA). 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
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HOTĂRÂREA NR. 92 
din 20 februarie 2020 

 
privind: darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pe perioada existenței construcției, a terenului în 
suprafață de 200 m

2
, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 

„Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în vederea construirii unei capele     
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.159/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 4, 5 şi 6; 
Având în vedere adresa Arhiepiscopiei Dunării de Jos nr. 3667/2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 

8286/30.12.2019; 
Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați nr. 747/30.01.2020, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 8286/30.01.2020; 
Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3) și art. 874 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) și e) și alin. (4) lit. a), precum și ale art. 297 alin. (1) lit. d) din 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Dunării de Jos, pe perioada existenței construcției, a 
terenului în suprafață de 200 m

2
, aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Spitalului Clinic de Boli 

Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați, situat în municipiul Galați, str. Traian nr. 393, în vederea construirii unei capele. 
(2) Datele de identificare ale terenului prevăzut la alin. (1) sunt cuprinse în anexa ce face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.              
 

Art.2. Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de proces verbal, încheiat între Spitalul Clinic 
de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați și Arhiepiscopia Dunării de Jos, în termen de 15 zile de la data adoptării 
prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galați și 
Arhiepiscopiei Dunării de Jos.     

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXĂ 

Date identificare teren 

Suprafață teren = 200,00 m2, valoare de inventar – 75.532,14 lei.               

Terenul de 200 m2 face parte din terenul cu nr. cadastral 110508, aferent Spitalului Clinic de Boli Infecțioase „Sf. Cuvioasa Parascheva” Galaț i (teren de 19.460 m2, valoare de inventar 

7.349.276,82 lei). 

 
HOTĂRÂREA NR. 93 
din 20 februarie 2020 

 
privind: darea în folosinţă gratuită pe termen limitat a unor bunuri, aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, către 
Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.158/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 şi 6; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 254/2019 privind aprobarea extinderii Programului 

IMPACT cu etapa a VI-a: „Operativitatea şi creşterea eficienţei Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, prin dotarea cu 
echipamente destinate efectivelor operative”; 

Având în vedere prevederile art. 108 lit. d), art. 355 şi art. 362 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 2.146 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (4) lit. b) și alin. (5) lit. g) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 
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În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 4 ani, către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Galaţi, a 
unor bunuri aparţinând domeniului privat al judeţului Galaţi, cuprinse în Anexa I ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. (1) Se aprobă contractul de împrumut de folosinţă (comodat), cuprins în Anexa II ce face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea contractului de împrumut de folosinţă. 
   
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi şi Autorității Teritoriale de Ordine 

Publică Galați. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 
ANEXA I 

Lista bunurilor date în folosință gratuită Inspectoratului Judeţean de Poliţie al Judeţului Galaţi 

 

 

Nr. crt. Denumirea bunului Număr inventar/cod U.M. Cantitate Preț unitar (lei) Valoare (lei) 

1. 
Imprimantă multifuncțională CANON IMAGE 

RUNNER 2530i monocrom A3  
47401 - 47406 buc. 6 8.294,30 49.765,80 

2. 
Aparat pentru determinarea în salivă a 

substanțelor stupefiante 
47407 - 47415 buc. 9 16.243,50 146.191,50 

TOTAL 195.957,30 

 

ANEXA II 
 

 

JUDEŢUL GALAŢI  

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

  Nr. ___________ din ____________ 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI GALAŢI 

 

Nr. _____________ din ____________ 

 

CONTRACT DE ÎMPRUMUT DE FOLOSINŢĂ 

(COMODAT) 

 

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 

     JUDETUL GALATI prin CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, judeţul Galaţi, având cod de înregistrare fiscală 3127476, telefon: 0236-417222, 

fax: 0236-460703, reprezentat de Preşedinte Costel FOTEA, în calitate de COMODANT, pe de o parte 

şi 

      INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI GALAŢI cu sediul în Galaţi, str. Brăilei nr.200, având cod de înregistrare fiscală 3437132, telefon: 0236/407000, reprezentat de 

Inspector Șef - Comisar șef de poliție Cornel MOTOTOLEA, în calitate de COMODATAR, pe de altă parte,  

au convenit să încheie prezentul contract de împrumut de folosinţă (comodat), cu respectarea următoarelor clauze: 

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

2.1.   Comodantul acordă comodatarului sub formă de împrumut cu titlu gratuit bunurile prevăzute în Anexa la contract, în scopul de a se folosi de acestea. 

 

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Părţile au convenit să încheie prezentul contract pe o perioadă de 4 ani.   

3.2. Contractul se prelungeşte de drept, în aceleaşi condiţii şi pentru aceeaşi perioadă, dacă niciuna dintre părţi nu îşi manifestă expres şi în scris intenţia de a înceta contractul cu cel 

puţin 60 zile înainte de data expirării termenului pentru care s-a încheiat. 

3.3. Predarea bunurilor prevăzute la punctul 2.1. va avea loc pe bază de proces-verbal de predare primire, care se va încheia în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentului 

contract.                                                                                                                               

3.4. Executarea contractului va începe de la data procesului verbal de predare – primire.  

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

4.1. Obligaţiile comodantului sunt următoarele 

a) să predea comodatarului în bună stare/funcţionale bunurile prevăzute la punctul 2.1; 

b) să nu-l împiedice pe comodatar să folosească bunurile până la termenul convenit; 

c) să instruiască comodatarul în legătură cu folosinţa şi exploatarea bunurilor împrumutate, în funcţie de destinaţia sau natura acestora. 

4.2.  Obligaţiile comodatarului sunt următoarele: 

a) să folosească bunurile împrumutate, cuprinse în anexă, conform destinaţiei sau naturii acestora; 

b) să asigure consumabilele necesare bunei funcţionări a bunurilor prevăzute la punctul 2.1.; 

c) să nu permită terţilor folosirea bunurilor împrumutate decât cu acordul scris al comodantului; 

d) să exploateze, să păzească şi să conserve bunurile împrumutate cu prudenţa şi diligenţa unui bun proprietar; 

e) să repare integral prejudiciul creat ca urmare a pierderii, furtului şi/sau deteriorării bunului, din culpa sa, printr-una din următoarele forme: 

i. înlocuirea bunurilor pierdute, furate sau distruse/deteriorate iremediabil cu bunuri identice; 

ii. repararea pe cheltuiala proprie a bunurilor deteriorate, în vederea aducerii acestora la starea iniţială; 

iii. achitarea contravalorii reparaţiilor efectuate de comodant la bunurile deteriorate, determinată conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

iv. plata contravalorii bunurilor pierdute, furate sau distruse/deteriorate iremediabil, înlocuite de comodant, determinate conform dispoziţiilor legale în vigoare; 

f) să nu cesioneze parţial sau total drepturile şi obligaţiile ce decurg din prezentul contract; 

g) să restituie bunurile ce au făcut obiectul prezentului contract la încetarea acestuia. 

 

V. ALTE CLAUZE 

5.1. Riscul deteriorării sau pieirii fortuite a bunurilor ce fac obiectul prezentului contract se suportă potrivit prevederilor Codului Civil. 

5.2. Comodatarul răspunde pentru deteriorarea sau pieirea în tot sau în parte a bunului împrumutat, dacă: 

a) întrebuinţează bunurile contrar destinaţiei pentru care au fost împrumutate; 

b) prelungeşte folosinţa bunurilor după expirarea duratei împrumutului/încetarea contractului şi nu dovedeşte că bunurile ar fi pierit şi la comodant; 

c) ar fi putut salva bunurile împrumutate înlocuindu-le cu bunurile sale, sau dacă, bunurile fiind în pericol, a preferat  bunurile sale lăsând să piară pe cele împrumutate, 
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indiferent de valoarea acestora; 

d) permite folosirea de către terţi a bunului împrumutat fără acordul prealabil al comodantului. 

5.3. Comodatarul nu are drept de retenţie asupra bunurilor pentru obligaţii ce s-ar naşte în sarcina comodantului. 

 

VI. ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI 

6.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unei instanţe judecătoreşti: 

a) prin ajungerea la termen; 

b) prin acordul părţilor, înainte de termen, la solicitarea prealabilă a uneia din părţi; 

c) comodatarul îşi încetează activitatea, în condiţiile legii; 

6.2. Nerespectarea în mod culpabil de către una dintre părţi a obligaţiilor prevăzute  în prezentul contract dă dreptul părţii lezate să considere contractul reziliat de plin drept fără nici o 

altă formalitate şi fără nici o altă procedură judiciară sau extrajudiciară. Rezilierea îşi produce efectele de la data împlinirii termenului stabilit prin notificare. 

6.3. Comodantul îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de comodat în cel mult 30 de zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii 

contractului şi care conduc la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură încât îndeplinirea contractului de comodat ar fi contrară intereselor comodantului. 

6.4. Partea care invocă o cauză de reziliere sau denunţare unilaterală a prevederilor prezentului contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea 

sau denunţarea unilaterală urmează să-şi producă efectele. 

6.5. Rezilierea sau denunţarea unilaterală a prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante. 

6.6. În situaţia încetării contractului conform punctelor 6.1, 6.2 comodatarul are obligaţia de restituire a bunului în termen de 15 zile de la data la care încetarea urmează să-şi producă 

efectele. 

6.7. În situaţia în care comodantul, urmare apariţiei unei nevoi urgente şi neprevăzute are nevoie de bunul împrumutat sau în situaţia în care comodatarul îşi încalcă obligaţiile asumate 

prin prezentul contract, comodantul poate solicita restituirea de îndată, anticipată, a bunului împrumutat. 

6.8. Prevederile prezentului capitol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea contractului.  

6.9. În ceea ce priveşte obligaţia de restituire, prezentul contract constituie titlu executoriu.  

 

VII. SANCŢIUNI PENTRU NEÎNDEPLINIREA CULPABILĂ A OBLIGAŢIILOR 

7.1.   Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre  părţi, în mod culpabil şi repetat dă dreptul părţii lezate de a pretinde plata de daune-interese. 

 

VIII. CAZUL FORTUIT SAU DE FORŢĂ MAJORĂ 

8.1. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza 

prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.  

8.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării 

consecinţelor lui. 

8.3. Dacă în termen de 7 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele 

să pretindă daune-interese. 

8.4. Cazul fortuit sau de forţă majoră exclude răspunderea comodatarului dacă acesta nu a putut prevedea pericolul şi dacă nu a folosit bunurile contrar destinaţiei.  

 

IX. CARACTERUL CONFIDENŢIAL AL CONTRACTULUI 

9.1. O parte contractantă nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părţi: 

a) de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terţe părţi, în afara acelor persoane implicate în îndeplinirea contractului; 

b) de a utiliza informaţiile şi documentele obţinute sau la care are acces în perioada de derulare a contractului, în alt scop decât acela de a-şi îndeplini obligaţiile contractuale. 

9.2. Dezvăluirea oricărei informaţii faţă de persoanele implicate în îndeplinirea contractului se va face confidenţial şi se va extinde numai asupra acelor informaţii necesare în vederea 

îndeplinirii contractului. 

9.3. O parte contractantă va fi exonerată de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii referitoare la contract dacă: 

a) informaţia era cunoscută părţii contractante înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă parte contractantă;  

b) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; 

c) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia. 

 

X. NOTIFICĂRI 

10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă, în scris, la adresa/sediul prevăzut în partea 

introductivă a prezentului contract. 

10.2. Dacă confirmarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. 

10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părţi, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la pct.10.1 şi 10.2. 

 

XI. LITIGII 

11.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă 

de reprezentanţii lor. 

11.2. Dacă neînţelegerile nu se rezolvă pe cale amiabilă, litigiul va fi transmis spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente.  

 

XII. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI 

12.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 

12.2. Părţile vor respecta art. 2.146 – 2.157 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care se completează cu dispoziţiile 

relevante din cuprinsul Cărţii V – „Despre obligaţii” ale aceluiaşi act normativ. De asemenea, părţile se vor supune reglementărilor direct aplicabile ale CE, jurisprudenţei Curţii 

Europene de Justiţie şi a Tribunalului de Primă Instanţă şi se vor asigura că personalul salariat sau aflat sub contract cu acestea, conducerea, subordonaţii şi salariaţii din teritoriu 

vor respecta şi se vor supune de asemenea aceloraşi legi şi reglementări.  

 

XIII. CLAUZE FINALE 

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.  

13.2. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară 

sau ulterioară încheierii lui. 

13.3. Prezentul contract s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele cu aceeaşi valoare juridică şi intră în vigoare la data semnării de către ultima parte 

contractantă. 

 

COMODANT 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 

PREŞEDINTE 

COSTEL FOTEA 

 

                                     DIRECŢIA ECONOMIE FINANŢE, 

Director 

George STOICA 

 

DIRECŢIA PATRIMONIU, 

Director 

Constantin CRISTEA 

 

SERVICIU CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE, 

Andrei MIȘURNOV 

 

 

 

                                                        VIZAT CFP 

COMODATAR 

INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI GALAŢI 

 

INSPECTOR ŞEF 

COMISAR ŞEF DE POLIŢIE 

CORNEL MOTOTOLEA 

 

Contabil şef, 

Comisar de poliţie, 

Sandu Anca 

 

Consilier juridic, 

Comisar șef de poliție 

Hristache Cornelia 

 

Serviciul Comunicaţii şi Informatică 

Comisar şef de poliţie 

Merior Daniel 

 

Serviciul Logistic, 

Comisar șef de poliție 

Tănăsescu Claudia 
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HOTĂRÂREA NR. 94 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Societăţii Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galaţi pe anul 
2020                             
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.182/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate a Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 – 6; 
Având în vedere adresa S.C. Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galați nr. 17/22.01.2020, înregistrată la Consiliul 

Județean Galați cu nr.1182/22.01.2020; 
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; 
Având în vedere dispozițiile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi 

structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 
Având în vedere dispozițiile art. 1, art. 3, art. 4 alin. (1) lit. c), art. 6 şi ale art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale 
sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. p) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Cons Management Parc de Soft S.R.L. 
Galaţi, prevăzut în anexe, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică S.C. Cons Management Parc de Soft S.R.L. Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
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Anexa nr. 1 

 

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE  ANUL 2020 

 
-mii lei- 

  INDICATORI 
Nr. 

rd. 

 Realizat/ 

Preliminat  an 

precedent 

2019 

Propuneri  

an curent 

2020 

%        
Estimări 

an 2021 

Estimări 

an 2022 

% 

9=7/5 10=8/7 

0 1 2 3 4 5 6=5/4 7  8 9 10 

I.     VENITURI TOTALE  (Rd.1=Rd.2+Rd.5) 1 830 144 17,3 158 174 109,7 110,1 

  

1   Venituri totale din exploatare, din care: 2 829 144 17,4 158 174 109,7 110,1 

    a) subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 3               

    b) transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  vigoare 4               

2   Venituri financiare 5 1 0 0,0 0 0 0,0 0,0 

II     CHELTUIELI TOTALE  (Rd.7=Rd.7+Rd.19) 6 912 143 15,7 157 173 109,8 110,2 

  

1   Cheltuieli de exploatare,(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: 7 912 143 15,7 157 173 109,8 110,2 

  

A. cheltuieli cu bunuri si servicii 8 754 34 4,5 51 66 150,0 129,4 

B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 9 1 0 0,0 0 0 0,0 0,0 

C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: 10 145 109 75,2 109 109 100,0 100,0 

  C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 142 106 74,6 106 106 100,0 100,0 

  C1 cheltuieli cu salariile  12 142 106 74,6 106 106 100,0 100,0 

  C2 bonusuri 13 0 0  0,0 0  0  0,0 0,0 

  C3 alte cheltuieli  cu personalul, din care: 14 0 0  0,0 0  0 0,0   

    
cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de 

personal 
15               

  C4 
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de 

conducere si control, comisii si comitete 
16 0 0 0,0     0,0 0,0 

  C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 17 3 3 100,0 3 3 100,0 100,0 

D. alte cheltuieli de exploatare 18 12 0 83,3 11 12 110,0 109,1 

2   Cheltuieli financiare 19 0 0 0,0 0 0 0,0 0,0 

III     REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 -82 1 -1,2 1 1 100,0 100,0 

IV 1   IMPOZIT PE PROFIT  CURENT 21 0 0   0 0   0,0 

  2   IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22               

  3   VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23               

  4   IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI 24               

  5   ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25               

V     
PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE 

(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 
26  -82  1 -1,2  1 1   100,0 

  1   Rezerve legale 27             0,0 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 

  INDICATORI 
Nr. 

rd. 

 Realizat/ 

Preliminat  an 

precedent 

2019 

Propuneri  

an curent 

2020 

%        
Estimări 

an 2021 

Estimări 

an 2022 

% 

9=7/5 10=8/7 

0 1 2 3 4 5 6=5/4 7  8 9 10 

2   Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege 28               

3   Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 29   1   1 1     

4   

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate 

din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare 

rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor 

costuri aferente acestor împrumuturi 

30               

5   Alte repartizări prevăzute de lege 31               

6   
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la de la Rd. 27, 28, 29, 

30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) > = 0) 
32 0 0   0 0   0,0 

7   

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net,  dar nu 

mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul 

operatorului economic în exerciţiul  financiar de referinţă  

33 0 0         0,0 

8   

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor 

autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ 

companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de 

stat, din care:  

34             0,0 

  a)    -  dividende cuvenite bugetului de stat  35               

  b)    - dividende cuvenite bugetului local 36             0,0 

  c)    -  dividende cuvenite altor acţionari 37               

9   
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se 

repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare 
38             0,0 

VI     VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39               

VII     CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,   din care 40               

    a)  cheltuieli materiale 41               

    b) cheltuieli cu salariile 42               

    c) cheltuieli privind prestarile de servicii 43               

    d) cheltuieli cu reclama si publicitate 44               

    e) alte cheltuieli 45               

VIII     SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 46 0 0 0,0 0   0,0 0,0 

  1   Alocaţii de la buget 47 0 0   0       

        alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori 48               

IX     CHELTUIELI  PENTRU INVESTIŢII 49 0 0 0,0 0       

X     DATE DE FUNDAMENTARE                 

  

1   Nr. de personal prognozat la finele anului 50 4 3 75,0 3 3 100,0 100,0 

2   Nr.mediu de salariaţi total 51 4 3 75,0 3 3 100,0 100,0 

3   Castigul mediu  lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 52 2958 2944 99,50 2944 2944 100,0 100,0 
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  INDICATORI 
Nr. 

rd. 

 Realizat/ 

Preliminat  an 

precedent 

2019 

Propuneri  

an curent 

2020 

%        
Estimări 

an 2021 

Estimări 

an 2022 

% 

9=7/5 10=8/7 

0 1 2 3 4 5 6=5/4 7  8 9 10 

cheltuielilor de natură salarială  *) 

4   
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu 

salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat**) 
53 2958 2944 99,50  2944 2944     

5   
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii 

lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) 
54 206 48 23,3 53 58 109,7 100,6 

6   
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu 

recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat  
55               

7   
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate 

produse finite/ persoană) 
56               

8   Cheltuieli totale la 1000 lei  venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000 57 1098 993 90,4 994 994 100,1 100,1 

9   Plăţi restante 58 2259 1580 0,0 1351 993     

10   Creanţe restante 59 1234 578 46,8 501 163 86,7 32,5 
*Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2 

**Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2 
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Anexa nr. 2 

 

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUŢI ÎN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELIN ŞI REPARTIZAREA 

PE TRIMESTRE A ACESTORA 

 
-mii lei- 

  INDICATORI 
Nr. 

rd. 

Realizat 

an 2018 

Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % 

 Aprobat 

 Preliminat 

/ Realizat 

din care: 

7=6/5 8=5/3a 
conform 

HCJ 

103/2019 

conform 

HCA 
Trim.I 

Trim.I

I 

Trim

.III 
An 

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 

I.     VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 1046 1180   830 36 36 36 144 0,2 0,8 

  

1   

Venituri totale din exploatare 

(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), 

din care: 

2 1045 1178   829 36 36 36 144 0,2 0,8 

  

a) 
din producţia vândută 

(Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: 
3 943 1078   704 36 36 36 144 0,2 0,7 

  a1) din vânzarea produselor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 

  a2) din servicii prestate 5 465 636   340 20 20 23 85 0,3 0,7 

  a3) din redevenţe şi chirii 6 417 442   238 14 14 13 55 0,2 0,6 

  a4) alte venituri 7 61  0   126 2 2 0 4 0,0 2,1 

b) din vânzarea mărfurilor 8                     

c) 

din subvenţii şi transferuri de exploatare 

aferente cifrei de afaceri 

nete(Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 

9                     

  

c1 subvenţii, cf. prevederilor  legale în vigoare 10                     

c2 
transferuri, cf.  prevederilor    legale  în  

vigoare 
11                     

d) din producţia de imobilizări 12                     

e) 
venituri aferente costului producţiei în curs de 

execuţie 
13                     

  f) 
alte venituri din exploatare 

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: 
14 102 100   125         0,0 1,2 

    f1) din amenzi şi penalităţi 15 100 100   125         0,0 0,0 

    f2) 
din vânzarea activelor şi alte operaţii de 

capital (Rd.17+Rd.18), din care: 
16                     

       - active corporale 17                     

       - active necorporale 18                     

    f3) din subvenţii pentru investiţii 19                     

    f4) din valorificarea certificatelor CO2 20                     
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  INDICATORI 
Nr. 

rd. 

Realizat 

an 2018 

Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % 

 Aprobat 

 Preliminat 

/ Realizat 

din care: 

7=6/5 8=5/3a 
conform 

HCJ 

103/2019 

conform 

HCA 
Trim.I 

Trim.I

I 

Trim

.III 
An 

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 

    f5) 
alte venituri (licitatii, recuperari debite, 

utilitati) 
21                     

2   

Venituri 

financiare(Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+R

d.27), din care: 

22 1 2   1 0 0 0 0 0,0 1,0 

  

a) din imobilizări financiare 23                     

b) din investiţii financiare 24                     

c) din diferenţe de curs 25                     

d) din dobânzi 26 1 2 0 1 0 0 0 0 0,0 1,0 

e) alte venituri financiare 27                     

II CHELTUIELI TOTALE  (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 1043 1178   912 38 37 37 143 0,2 0,9 

  

1 
Cheltuieli de exploatare 

(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: 
29 1041 1176   912 38 37 37 143 0,2 0,9 

  

A. Cheltuieli cu bunuri şi 

servicii(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 
30 891 992   754 10 10 9 34 0,0 0,8 

A1 

Cheltuieli privind stocurile 

(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din 

care: 

31 265 316   222 3 2 2 7 0,0 0,8 

a) cheltuieli cu materiile prime 32                     

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33 8 6   6         0,0 0,8 

  b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34 1 2   1         0,0 1,0 

  b2) cheltuieli cu combustibilii 35 4 4   5         0,0 1,3 

c) 
cheltuieli privind materialele de natura 

obiectelor de inventar 
36 4 310   0         0,0 0,0 

d) cheltuieli privind energia şi apa 37 253     216 3 2 2 7 0,0 0,9 

e) cheltuieli privind mărfurile 38                     

A2 
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi 

(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 
39 381 422   279 5 6 6 21 0,1 0,7 

a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 40 18 20   3 0 0 0 0 0,0 0,2 

b)  
cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) 

din care 
41 363 400   276 0 0 0 0 0,0 0,8 

  b1) 
 - către operatori cu capital 

integral/majoritar de stat 
42                     

  b2)  - către operatori cu capital privat 43 363 400   276 5 6 6 21 0,1 0,8 

c) prime de asigurare 44   2                 

A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi 45 245 254   253 2 2 1 6 0,0 1,0 
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  INDICATORI 
Nr. 

rd. 

Realizat 

an 2018 

Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % 

 Aprobat 

 Preliminat 

/ Realizat 

din care: 

7=6/5 8=5/3a 
conform 

HCJ 

103/2019 

conform 

HCA 
Trim.I 

Trim.I

I 

Trim

.III 
An 

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 

(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.6

2+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: 

a) cheltuieli cu colaboratorii 46                     

b) 
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din 

care: 
47 12 12   8 2 2 1 6 0,8 0,7 

  b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 48 12 12   8 2 2 1 6 0,8 0,7 

c) 
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 

(Rd.51+Rd.53), din care: 
49                     

  c1) cheltuieli de protocol, din care: 50                     

    
 - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, 

cu modificările ulterioare 
51                     

  c2) 
cheltuieli de reclamă şi publicitate, din 

care: 
52                     

    

 -  tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă 

şi publicitate, potrivit Legii  nr.193/2006, 

cu modificările ulterioare 

53                     

    

 - tichete cadou ptr. campanii de 

marketing, studiul pieţei, promovarea pe 

pieţe existente sau noi, potrivit Legii 

nr.193/2006, cu  modificările ulterioare 

54                     

     - ch.de promovare a produselor 55                     

d) 
Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG 

nr.2/2015(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.80), din care:  
56                     

  d1) 
ch.de sponsorizare in dom. medical si 

sanatate 
57                     

  d2) 

ch. ch. de sponsorizare în domeniile 

educaţie, învăţământ, social şi sport, din 

care: 

58                     

    pentru cluburi sportive 59                     

  d3) 
cheltuieli  de sponsorizare pentru alte 

acţiuni şi activităţi 
60                     

e) cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane 61                     

f) 
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din 

care: 
62                     

  
     - cheltuieli cu diurna rd.63=Rd.64+Rd.65), din 

care: 
63                     

                -interna 64                     
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Nr. 

rd. 

Realizat 

an 2018 

Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % 
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/ Realizat 

din care: 

7=6/5 8=5/3a 
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103/2019 
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HCA 
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I 
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.III 
An 

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 

                -externa 65                     

g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 66 18 48   16 0 0 0 0 0,0 0,9 

h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 67 3 4   0 0 0 0 0 0,0 0,0 

i) 
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din 

care: 
68 168 140   180 0 0 0 0 0,0 1,1 

  i1) cheltuieli de asigurare şi pază 69 155 127   167 0 0 0 0 0,0 1,1 

  i2) 
cheltuieli privind întreţinerea şi 

funcţionarea tehnicii de calcul 
70 13 13   13 0 0 0 0 0,0 1,0 

  i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 71                     

  i4) 
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor 

corporale şi necorporale, din care: 
72                     

    
      -aferente bunurilor de natura 

domeniului public 
73                     

  i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 74                     

  i6) 

cheltuieli privind recrutarea şi plasarea 

personalului de conducere cf. Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 

75                     

  i7) 
cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile 

şi alte anunţuri 
76                     

j) alte cheltuieli (salub,med mun,topo,securit,diverse) 77 44 50   49 0 0 0 0 0,0 1,1 

B  Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 

(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), 

din care: 

78 2 4   1 0 0 0 0 0,0 0,5 

a) 
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare  a resurselor 

minerale 
79                     

b) 
ch. cu redevenţa pentru  concesionarea  bunurilor 

publice şi resursele minerale 
80                     

c) ch. cu taxa de licenţă 81                     

d) ch. cu taxa de autorizare 82                     

e) ch. cu taxa de mediu 83                     

f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite  84 4 4   1 0 0 0 0 0,0 0,3 

C. Cheltuieli cu personalul 

(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: 
85 136 154   145 28 27 28 109 0,8 1,1 

C0 
Cheltuieli de natură salarială 

(Rd.86=Rd.87+Rd.91) 
86 133 150   142 27 26 27 106 0,7 1,1 

C1 Cheltuieli  cu salariile 87 133 150   142 27 26 27 106 0,7 1,1 
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Nr. 

rd. 

Realizat 
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Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % 
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.III 
An 

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 

(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: 

  

 a) salarii de bază 88 133 150   142 27 26 27 106 0,7 1,1 

 b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente 

salariului de bază (conform CCM) 
89                     

 c) alte bonificaţii (conform CCM) 90                     

C2 

Bonusuri 

(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din 

care: 

91                     

  

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu 

modificările şi completările ulterioare, din care: 

92               0     

    
 - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, 

cu modificările ulterioare; 
93                     

    

 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale 

potrivit Legii nr. 193/2006, cu 

modificările ulterioare; 

94                     

  b) tichete de masă; 95                     

  c) vouchere de vacanţă; 96                     

  
d) ch. privind participarea  salariaţilor la 

profitul obtinut în anul precedent 
97               0     

  e) alte cheltuieli conform CCM. 98                     

C3 
Alte cheltuieli cu personalul 

(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care: 
99                     

  
a) ch. cu plăţile compensatorii   aferente 

disponibilizărilor de personal 
100                     

  
b) ch. cu drepturile  salariale cuvenite în baza 

unor hotărâri judecătoreşti 
101                     

  

c) cheltuieli de natură salarială aferente 

restructurarii, privatizarii, administrator special, 

alte comisii si comitete 

102                     

C4 

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 

altor organe de conducere si control, comisii si 

comitete 

(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din 

care: 

103                     

  
a) pentru directori/directorat 104                     

  -componenta fixă 105                     
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  -componenta variabilă 106                     

b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de 

supraveghere, din care: 
107                     

  -componenta fixă 108                     

  -componenta variabilă 109                     

c) pentru cenzori 110                     

  
d) pentru alte comisii şi comitete constituite 

potrivit legii 
111                     

C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator 112 3 4   3 1 1 1 3 1,0 1,0 

D. Alte cheltuieli de exploatare 

(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.

121), din care: 

113 12 26   12 0 0 0 0 0,0 1,0 

a) 
cheltuieli cu majorări şi penalităţi 

(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: 
114 1     1 0 0 0 0 0,0 1,0 

       - către bugetul general consolidat 115 1     1 0 0 0 0 0,0 1,0 

       - către alţi creditori 116                     

b) cheltuieli privind activele imobilizate 117                     

c) 
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata 

personalului 
118                     

d) alte cheltuieli  119 7 22   7 0 0 0 0 0,0 1,0 

e) 
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 

necorporale 
120 4 4   4 0 0 0 0 0,0 1,0 

f)  

ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare 

şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din 

care: 

121                     

    f1) 
cheltuieli privind ajustările şi 

provizioanele  
122                     

  
 

f1.1) 
-provizioane privind participarea la 

profit a salariaţilor  
123                     

  
 

f1.2) 
- provizioane in legatura cu contractul de 

mandat 
124                     

  
 

f2) 

venituri din provizioane şi ajustări pentru 

depreciere sau pierderi de valoare , din 

care: 

125                     

    f2.1) 
din anularea provizioanelor 

(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din 
126                     
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  INDICATORI 
Nr. 

rd. 

Realizat 

an 2018 

Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % 

 Aprobat 

 Preliminat 

/ Realizat 

din care: 

7=6/5 8=5/3a 
conform 

HCJ 

103/2019 

conform 

HCA 
Trim.I 

Trim.I

I 

Trim

.III 
An 

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 

care: 

       - din participarea salariaţilor la profit 127                     

      
 - din deprecierea imobilizărilor corporale 

şi a activelor circulante 
128                     

       - venituri din alte provizioane 129                     

2   
Cheltuieli financiare 

(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care: 
130 2 2   0 0 0 0 0 0,0 0,0 

  

a) cheltuieli privind dobânzile , din care: 131                     

  a1) aferente creditelor pentru investiţii 132                     

  a2) 
aferente creditelor pentru activitatea 

curentă 
133                     

b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar  din care: 134                     

  b1) aferente creditelor pentru investiţii 135                     

  b2) 
aferente creditelor pentru activitatea 

curentă 
136                     

c) alte cheltuieli financiare 137                     

II

I 
    

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 

(rd.138=Rd.1-Rd.28) 
138 3 2   -82 1 0 0 1 0,0 -27,3 

        venituri neimpozabile 139                     

        cheltuieli nedeductibile fiscal 140                     

I

V 
    IMPOZIT PE PROFIT CURENT 141                     

V     DATE DE FUNDAMENTARE                       

  1   Venituri totale din exploatare,din care: (Rd.2) 142 1045 1178   829 36 36 36 144 0,2 0,8 

    a) venituri din subventii si transferuri 143                     

    b) 

alte venituri care se nu iau in calcul la 

determinarea productivitatii muncii cf. Legii 

anuale a bugetului de stat 

144                     
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  INDICATORI 
Nr. 

rd. 

Realizat 

an 2018 

Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % 

 Aprobat 

 Preliminat 

/ Realizat 

din care: 

7=6/5 8=5/3a 
conform 

HCJ 

103/2019 

conform 

HCA 
Trim.I 

Trim.I

I 

Trim

.III 
An 

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 

  2   Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 145                     

    a) 

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în 

calcul la determinarea rezultatului brut realizat 

în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de 

stat 

146                     

  3   
Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),din 

care:**) 
147 133 150   142 27 26 27 106 0,7 1,1 

    a) ______________________ 147a                     

    b) _____________________ 147b                     

    c) _____________________ 147c                     

  

4   Nr. de personal prognozat la finele anului 148 4 4   4       3 0,8 1,0 

5   Nr.mediu de salariaţi  149 4 4   4       3 0,8 1,0 

6 a) 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură 

salarială [(Rd.147/Rd.149)]/12*1000) 

150 2771 3125   2958       2944 1,0 1,1 

   b) 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură 

salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147-rd.92*-

rd.97)/Rd.149]/12*1000 

151 2771 3125   2958       2944 1,0 1,1 

  c) 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 

determinat pe baza cheltuielilor de natură 

salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 şi Legii 

anuale a bugetului de stat 

152 2771 3125   2958       2944 1,0 1,1 

7 a) 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

pe personal mediu (mii lei/persoană) 

(Rd.2/Rd.149) 

153 261 295   207       48 0,2 0,8 

  b) 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total 

personal mediu (lei/persoană) recalculata cf.Legii 

anuale a bugetului de stat 

154 261 295   207       48 0,2 0,8 

  c) 

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total 

personal mediu (cantitate produse 

finite/persoană) W=QPF/Rd.149 

155                     
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  INDICATORI 
Nr. 

rd. 

Realizat 

an 2018 

Prevederi an precedent (2019) Propuneri an curent (2020) % % 

 Aprobat 

 Preliminat 

/ Realizat 

din care: 

7=6/5 8=5/3a 
conform 

HCJ 

103/2019 

conform 

HCA 
Trim.I 

Trim.I

I 

Trim

.III 
An 

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 

  c1) 
Elemente de calcul a productivitatii muncii in  

unităţi fizice, din care 
156                     

       - cantitatea de produse finite (QPF) 157                     

       - pret mediu (p) 158                     

       - valoare=QPF x  p 159                     

      
 - pondere in venituri totale de exploatare 

=   Rd.157/Rd.2 
160                     

  8   Plăţi restante 161 1929 1689   2259 150 1430 0 1580 0,7 1,2 

  9   Creanţe restante, din care:  162 959 839   1234 300 278   578 0,5 1,3 

        
 - de la operatori cu capital 

integral/majoritar de stat 
163                     

         - de la operatori cu capital privat 164 959 839   1060 300 278   578 0,5 1,1 

         - de la bugetul de stat 165       50         0,0 0,0 

         - de la bugetul local 166                     

         - de la alte entitati 167       124         0,0 0,0 

  10   
Credite pentru finantarea activitatii 

curente(fondul ramas de rambursat) 
168                 0,0 0,0 

          171                     

  11   
Redistribuiri/distribuiri totale cf OUG nr. 

29/2017 din: 
169                 0,0 0,0 

          170                     

        - alte rezerve 170                     

        - rezultatul reportat 170                     

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat 
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Anexa nr. 3 

 

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE 

 
-mii lei- 

Nr  
INDICATORI  

Prevederi an 2018 

%        4=3/2 

Prevederi an  2019 

%        7=6/5 Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I. Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*, din care: 1.100 1.046 95,09 1.180 830 70,34 

1 
Venituri din exploatare *) 

1.098 1.045 95,17 1.178 829 70,37 

2 Venituri financiare 2 1 50,00 2 1 50,00 
* ) diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat (subvenţii investiţii) 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 

Anexa nr. 4 

 

PROGRAMUL DE INVESTIŢII, DOTĂRI ŞI SURSELE DE FINANŢARE 

 
-mii lei- 

    INDICATORI 
Data finalizării 

investiţiei 

An precedent  2019 Valoare 

Aprobat 
Realizat/ 

Preliminat 

An curent 

2020 

An 

2021 

An 

2022 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

I   SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:             

  1 Surse proprii, din care:             

      a) - amortizare             

      b) - profit curent repartizat             

  2 Alocaţii de la buget             

  3 Credite bancare, din care:             

      a) - interne             

      b) - externe             

  4 Alte surse, din care:              

      - alte rezerve ce constituie surse proprii de finantare             

II   CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:             

  1 Investiţii în curs, din care:             

    a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:             

    b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:             

       - (denumire obiectiv)             

    c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:             

       - (denumire obiectiv)             

    
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din 

domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 
            

       - (denumire obiectiv)             

  2 Investiţii noi, din care:             
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    INDICATORI 
Data finalizării 

investiţiei 

An precedent  2019 Valoare 

Aprobat 
Realizat/ 

Preliminat 

An curent 

2020 

An 

2021 

An 

2022 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

    a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:             

    b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:             

    c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:             

    
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din 

domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 
            

  3 Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:             

    a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:             

    b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:             

    c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:             

    
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din 

domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: 
            

  4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)             

  5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:             

       a) - interne             

       b)- externe             
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Anexa nr. 5 

 

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂŢIRE A REZULTATULUI BRUT ŞI REDUCERE A PLĂŢILOR RESTANTE 

 
-mii lei- 

Nr.crt. Măsuri 
Termen de 

realizare 

An precedent 2019 An curent 2020 An 2021 An 2022 

 Preliminat / Realizat   Influenţe (+/-)   Influenţe   (+/-)  Influenţe  (+/-) 

Rezultat 

brut (+/-) 

Plăţi 

restante  

Rezultat 

brut 

Plăţi 

restante  

Rezultat 

brut 

Plăţi 

restante  

Rezultat 

brut 

Plăţi 

restante  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pct. I 
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a 

plăţilor restante  
                  

1 

Cresterea veniturilor din activitatea de baza 

prin incheierea de noi contracte,precum si marirea pretului la 

utilitati avand in vedere ca pretul la acestea(energie electrica,gaze 

naturale,salarii etc)au crescut mult in ultimii ani. 

trimestrial -82 2259 1 1580 1 1351 1 993 

2 Cresterea veniturilor din recuperari debite sentinte       (+)           

3 Diminuarea unor cheltuieli cu prestari servicii       (+)           

  TOTAL Pct. I   -82 2259 1 1580 1 1351 1)  993 

Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                   

1 Nerespectarea graficelor de incasare a creantelor lunar x x (-) 0   0   0 

2 Marirea preturilor la energie electica,gaze etc.         0   0   0 

      x x (-) 0   0     

3     x x     (-)   (-)   

      x x             

  TOTAL Pct. II       (-) 0 (-) 0 (-) 0 

Pct. 

III 
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II   -82 2259  1 1580  1 1351  1 993 
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HOTĂRÂREA NR. 95 
din 20 februarie 2020 

 
privind: repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumei de 11.002 mii lei reprezentând sume defalcate din TVA în 
vederea finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene pe anul 2020 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.121/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 – 6; 
Având în vedere prevederile art. 4 lit. c) ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 
Având în vedere prevederile art. 22 din O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Având în vedere art. 173 alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea pe unități administrativ–teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea 
cheltuielilor privind drumurile judeţene din judeţul Galați pe anul 2020, conform anexei care face parte integrantă la prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi consiliilor locale 

din anexă. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 

 

ANEXĂ 
 

Nr. 

crt. 

Denumire 

U.A.T. 
Denumire DJ 

Lungime în administrarea 

U.A.T.-ului KM 
Tipul de îmbrăcăminte 

Sume 

alocate 

mii lei 

1 Județul Galați Covoare asfaltice drumuri județene 55 ASFALT 8.902 

2 U.A.T. Berești DJ 242B 2,091 ASFALT 800 

3 U.A.T. Tecuci DJ 251 1,554 ASFALT 800 

4 U.A.T. Tg. Bujor DJ 242H 1,5 Reabilitare 500 

TOTAL 11.002 

 
HOTĂRÂREA NR. 96 
din 20 februarie 2020 

 
privind: aprobarea bugetului local al judeţului Galaţi și al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2020 şi estimările pe anii 2021—2023 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 854/13.02.2020 

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

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi nr. 1 – 6; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi cu nr. 904/13.01.2020 înregistrată la Consiliul 

Județean Galați sub nr. 854/14.01.2020; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi cu nr. 8340/07.02.2020 înregistrată la Consiliul 

Județean Galați sub nr. 1986/10.02.2020; 
Având în vedere propunerile instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Județean Galați privind necesarul de 

fonduri pentru anul 2020 și ale direcțiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galați; 
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Având în vedere art. 173 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

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

administrativ, cu completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 168.006 mii lei din excedentul anilor precedenţi, lucrărilor de investiţii conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
Art.2.  Se aprobă bugetul local al judeţului Galaţi pe anul 2020 şi estimări pentru anii 2021-2023, conform anexei nr. 2 

la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 

2020 şi estimările pe anii 2021—2023, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Se aprobă programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2020 şi 

estimările pentru anii 2021—2023, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 
 
Art.5. Se aprobă programul activităților socio-culturale, finanțate din bugetul propriu al Județului Galați, în parteneriat 

pe anul 2020, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre. 
 
Art.6. Se aprobă lista cotizațiilor la organismele interne și internaționale a proiectelor, programelor și acțiunilor 

internaționale finanțate din bugetul propriu al Județului Galați pe anul 2020 conform anexei nr. 6 la prezenta hotărâre. 
 
Art.7. Se aprobă fișele obiectivelor de investiții, conform anexei nr. 7 la prezenta hotărâre. 
 
Art.8. Se aprobă bugetele fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020 și estimări pentru anii 2021—2023, conform 

anexei nr. 8 la prezenta hotărâre. 
 
Art.9. Se aprobă numărul de personal, permanent şi temporar, precum şi fondul salariilor pentru Județul Galați și 

instituțiile din subordinea sa, conform anexei nr. 9 la prezenta hotărâre. 
 
Art.10.  Se aprobă situația numărului maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de 

cult pe anul 2020 şi estimări 2021—2023, conform anexei nr. 10 la prezenta hotărâre. 
 
Art.11. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi şi va răspunde de 

punerea în aplicare a acesteia Direcţia economie şi finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                  Publicată astăzi, 25 februarie 2020 
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Anexa nr. 1 

 

REPARTIZAREA SUMEI DE 168.006 MII LEI, 

 DIN EXCEDENTUL ANILOR PRECEDENŢI, PENTRU LUCRĂRI DE INVESTIŢII PE ANUL 2020 

 
-mii lei- 

Constructie Complexul Muzeul de Artă Vizuală Galaţi       11.079 

Clădire didactică pentru plante exotice 10.825 

Parcare supraetajată - Spiatlul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei 3.690 

Reparatii imobil str. Eroilor nr.7, Galati 899 

Spatiu de joacã situat în str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis la Scoala specialã P.P.Neveanu 227 

Amenajare teren sport Scoala gimnazialã specialã C-tin Pufan 235 

Centralã corp B scoala veche si cantinã  (Scoala Prof. Sp. Emil Garleanu) 240 

Laborator microbiologie moleculară pentru evaluarea imunologică şi virusologică  7.117 

Lucrãri tehnico-edilitare si sitematizare verticalã aferente investitiei Locuinte ptr tineri, 1.162 

Clãdire pentru relocare sediu prosectura medicinã legalã 10.605 

Infiintare sistem de încãlzire Serviciul de Ambulantã Judetean Galati 502 

Amenajare SectieCardiologie Interventionalã Spitalul Clinic Judetean de Urgentã Sf Apostol Andrei 8.300 

Dotari independente sanatate Consiliul Judetean (prosectura, infectioase, cardiologie) 7.500 

Amenajare spatii de creatie plasticã si expozitii în aer liber la Muzeul de Artã 7.466 

Extindere capacitate cazare cu 50 de paturi UMS Gãnesti (inclusiv deviere retele utilitãti) 2.728 

Reabilitare si consolidare poduri si podete  755 

Podete pentru acces la proprietãti judeţul Galati 8.800 

Reabilitare tronsoane DJ 242B Beresti-Târgu Bujor si DJ 251 Tecuci-Matca  5.371 

2.Lucrãri albie pod km 46+500 DJ 251, comuna Pechea  1.500 

Reabilitare si modernizare drumuri judeţene în judeţul Galaţi (etapa III) 9.230 

Reabilitare si modernizare drumuri judeţene - Lucrãri de reabilitare si modernizare sectoare 

de drum judetean DJ 251 (etapa 2) 

8.609 

Achizitie bunuri imobiliare ptr "Modernizare si extindere variantã ocolitoare a 

 municipiului Galati" 

12.763 

Consolidare si modernizare Corp E - Bucatarie 4.470 

Dotari independente spitale 43.933 

TOTAL 168.006 
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Anexa nr. 2 

 

BUGETUL LOCAL AL JUDEŢULUI GALAŢI PE ANUL 2020 

ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021—2023 

 

-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI COD 

BUGET 2020 ESTIMĂRI 

TOTAL 

Din care 

credite 

bug. 
destinate 

stingerii 

plăţilor 
restante 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL (cod 

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 
00.01 601.806,10 0,00 301.781,00 163.424,00 160.490,00 

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 76.883,10 0,00 77.788,00 78.053,00 78.318,00 

 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 219.666,10 0,00 168.230,00 151.936,00 151.590,00 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 219.041,60 0,00 167.535,00 151.136,00 150.685,00 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 

CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 
00.04 74.590,00 0,00 75.263,00 75.263,00 75.263,00 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN 

CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 
00.06 74.590,00 0,00 75.263,00 75.263,00 75.263,00 

   Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 

04.02.01+04.02.04) 
04.02 74.590,00 0,00 75.263,00 75.263,00 75.263,00 

      Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 64.861,00 0,00 52.121,00 52.121,00 52.121,00 

      Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale 
04.02.04 9.729,00 0,00 23.142,00 23.142,00 23.142,00 

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 

11.02+12.02+15.02+16.02) 
00.10 144.451,60 0,00 92.272,00 75.873,00 75.422,00 

   Sume defalcate din TVA (cod 

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 
11.02 142.783,00 0,00 90.442,00 73.883,00 73.272,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 
11.02.01 36.319,00 0,00 45.776,00 45.865,00 45.950,00 

         - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor   251,00 0,00 258,00 265,00 272,00 

         - Programul pentru scoli al României   8.561,00 0,00 8.561,00 8.561,00 8.561,00 

         - Invatamant special + C.J.R.A.E.    2.841,00 0,00 2.923,00 3.005,00 3.083,00 

         - Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de 

masă 
  1.304,00 0,00 1.304,00 1.304,00 1.304,00 

         - Culte religioase   11.610,00 0,00 11.610,00 11.610,00 11.610,00 

         - Cãmine pentru persoane vârstnice   43,00 0,00 43,00 43,00 43,00 

         - Sustinerea sistemului de protectie a copilului   8.316,00 0,00 14.969,00 14.969,00 14.969,00 

         - Centre de asistenta sociala a persoanelor cu handicap   3.393,00 0,00 6.108,00 6.108,00 6.108,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

drumuri 
11.02.05 8.902,00 0,00 5.501,00 5.501,00 5.501,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru 

echilibrarea bugetelor locale 
11.02.06 97.562,00 0,00 39.165,00 22.517,00 21.821,00 

   Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor 

sau pe desfasurarea de activitati (cod 

16.02.02+16.02.03+16.02.50) 

16.02 1.668,60 0,00 1.830,00 1.990,00 2.150,00 

      Impozit pe mijloacele de transport (cod 

16.02.02.01+16.02.02.02) 
16.02.02 1.155,20 0,00 1.280,00 1.390,00 1.500,00 

         Impozitul pe mijloacele de transport detinute de 

persoane fizice 
16.02.02.01 76,50 0,00 80,00 90,00 100,00 

         Impozitul pe mijloacele de transport detinute de 

persoane juridice 
16.02.02.02 1.078,70 0,00 1.200,00 1.300,00 1.400,00 

      Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de 

functionare 
16.02.03 513,40 0,00 550,00 600,00 650,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 624,50 0,00 695,00 800,00 905,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 426,50 0,00 450,00 500,00 550,00 

   Venituri din proprietate (cod 

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 
30.02 426,50 0,00 450,00 500,00 550,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 426,50 0,00 450,00 500,00 550,00 

         Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 

institutiile publice 
30.02.05.30 426,50 0,00 450,00 500,00 550,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 
00.14 198,00 0,00 245,00 300,00 355,00 

   Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+3

3.02.33+33.02.50) 

33.02 37,00 0,00 45,00 50,00 55,00 

      Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor 

in unitatile de protectie sociala 
33.02.27 37,00 0,00 45,00 50,00 55,00 

   Diverse venituri (cod 

36.02.01+36.02.05+36.02.06+06.02.07+36.02.11+36.02.14+3

6.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50) 

36.02 161,00 0,00 200,00 250,00 300,00 

      Alte venituri 36.02.50 161,00 0,00 200,00 250,00 300,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 
37.02.03 -14.085,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 14.085,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 94.339,30 0,00 35.265,00 9.291,00 8.900,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+43.02) 
00.18 94.339,30 0,00 35.265,00 9.291,00 8.900,00 

   Subventii de la bugetul de stat (cod 

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+4

2.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42

42.02 94.339,30 0,00 35.265,00 9.291,00 8.900,00 
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.02.34+42.02.35+42.02.40 la 

42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+4

2.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73) 

      Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 2.073,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor 

de asistenta medico-sociala 
42.02.35 2.271,00 0,00 2.850,00 3.350,00 3.900,00 

      Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 11.833,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

      Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei 

de programare 2014-2020 

42.02.69 78.162,30 0,00 27.415,00 941,00 0,00 

   Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 

efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 

(cod48.02.01 la cod 

48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19) 

48.02 287.800,70 0,00 98.286,00 2.197,00 0,00 

      Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

48.02.01.01+48.02.01.02.+48.02.01.03) 
48.02.01 281.502,70 0,00 98.286,00 2.197,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 281.502,70 0,00 98.286,00 2.197,00 0,00 

      DJ 242 (2014-2020)   43.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 43.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      DJ 251 (2014-2020)   12.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 12.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      DJ 252 (2014-2020)   25.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 25.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      DJ 251A (2014-2020)   27.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 27.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      DJ 254 (2014-2020)   14.176,00 0,00 13.128,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 14.176,00 0,00 13.128,00 0,00 0,00 

      DJ 255 (2014-2020)   33.555,00 0,00 12.505,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 33.555,00 0,00 12.505,00 0,00 0,00 

      DJ 242A (2014-2020)   11.760,00 0,00 5.054,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 11.760,00 0,00 5.054,00 0,00 0,00 

      Extindere varianta ocolitoare a municipiului Galati 

(Centura) (2014-2020) 
  64.092,00 0,00 50.497,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 64.092,00 0,00 50.497,00 0,00 0,00 

      Restaurare si amenajare Muzeul "Casa Colectiilor" (fosta 

Farmacie Tinc) 
  1.006,00 0,00 1.535,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 1.006,00 0,00 1.535,00 0,00 0,00 

      Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul "Casa Cuza 

Voda" 
  796,00 0,00 1.517,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 796,00 0,00 1.517,00 0,00 0,00 

      Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul Clinic 

Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" 
  28.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 28.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim 

ambulatoriu pentru populatia judetelor Vrancea, Buzau, 

Braila si Galati 

  275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Constanta, 

Vrancea, Buzau, Braila si Galati la servicii medicale de 

urgenta 

  0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Unitate 

Primiri Urgenta, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. 

Apostol Andrei" 

  4.541,00 0,00 2.733,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 4.541,00 0,00 2.733,00 0,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu 

Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Galati 

  4.531,00 0,00 1.392,00 2.185,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 4.531,00 0,00 1.392,00 2.185,00 0,00 

      Dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al 

Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa 

Parascheva" 

  1.864,00 0,00 14,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 1.864,00 0,00 14,00 0,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu 

Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc Targu Bujor 
  3.817,00 0,00 5.103,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 3.817,00 0,00 5.103,00 0,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu 

Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Judetean de 

Urgenta "Sf. Apostol Andrei" 

  4.133,00 0,00 4.808,00 12,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 4.133,00 0,00 4.808,00 12,00 0,00 

      Fondul Social European (FSE) (cod 

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 
48.02.02 6.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 6.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Paunescu" 

Tecuci 
  272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului 
  5.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 5.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Capacitate administrativa ridicata prin investitii integrate 

si complementare (CARIC) 
  941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.02 769.811,60 0,00 301.781,00 163.424,00 160.490,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 209.924,50 0,00 161.776,00 155.283,00 155.534,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 62.900,00 0,00 66.500,00 68.000,00 69.500,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 

10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 59.427,00 0,00 66.500,00 68.000,00 69.500,00 

         Salarii de baza 10.01.01 50.584,00 0,00 66.500,00 68.000,00 69.500,00 
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         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 2.967,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 

boli profesionale 
10.03.04 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 1.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 77.929,50 0,00 39.815,00 31.072,00 29.709,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 10.391,00 0,00 25.790,00 26.085,00 26.603,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 402,00 0,00 25.790,00 26.085,00 26.603,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 336,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 2.789,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 599,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 4.307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 41.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.598,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 3.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.694,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in 

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 
20.25 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 15.311,50 0,00 14.025,00 4.987,00 3.106,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 14.799,50 0,00 14.025,00 4.987,00 3.106,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor 

locale 
50.04 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 83.975,00 0,00 38.547,00 39.297,00 39.411,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 37.033,00 0,00 34.191,00 34.941,00 35.055,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 25.312,00 0,00 23.261,00 23.511,00 23.525,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 7.771,00 0,00 8.330,00 8.730,00 8.730,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 3.950,00 0,00 2.600,00 2.700,00 2.800,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 46.942,00 0,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
51.02.28 45.877,00 0,00 4.156,00 4.156,00 4.156,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.065,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 11.243,00 0,00 8.895,00 8.895,00 8.895,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 11.243,00 0,00 8.895,00 8.895,00 8.895,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.869,00 0,00 2.304,00 2.304,00 2.304,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 9.374,00 0,00 6.591,00 6.591,00 6.591,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 378.647,00 0,00 127.354,00 3.185,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 371.196,00 0,00 127.354,00 3.185,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 77.009,30 0,00 27.415,00 941,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 281.502,70 0,00 98.286,00 2.197,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 12.684,00 0,00 1.653,00 47,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02 7.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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58.02.01 la 58.02.03) 

         Finantarea nationala 58.02.01 1.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 6.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 15.819,00 0,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 

      Burse 59.01 225,00 0,00 65,00 65,00 65,00 

      Asociatii si fundatii 59.11 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 11.610,00 0,00 11.610,00 11.610,00 11.610,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 984,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 134.298,10 0,00 8.295,00 600,00 600,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 134.298,10 0,00 8.295,00 600,00 600,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 134.298,10 0,00 8.295,00 600,00 600,00 

         Constructii 71.01.01 116.198,00 0,00 8.295,00 600,00 600,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 7.955,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 10.069,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.02 47.658,00 0,00 41.000,00 42.000,00 43.000,00 

    AUTORITATI EXECUTIVE SI LEGISLATIVE 51.02.01 47.658,00 0,00 41.000,00 42.000,00 43.000,00 

        AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.01.03 47.658,00 0,00 41.000,00 42.000,00 43.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 40.200,00 0,00 41.000,00 42.000,00 43.000,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 25.000,00 0,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 

10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 24.142,00 0,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 

         Salarii de baza 10.01.01 20.972,00 0,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 

boli profesionale 
10.03.04 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.015,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 170,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in 

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 
20.25 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 1.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 

58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 1.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 6.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 4.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 1.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 51.02.01.03.05 46.551,00 0,00 41.000,00 42.000,00 43.000,00 
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CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 40.200,00 0,00 41.000,00 42.000,00 43.000,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 25.000,00 0,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 

10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 24.142,00 0,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 

         Salarii de baza 10.01.01 20.972,00 0,00 26.000,00 27.000,00 28.000,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 

boli profesionale 
10.03.04 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.015,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 170,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in 

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 
20.25 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 6.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 6.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 4.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 1.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CAPACITATE ADMINISTRATIVA RIDICATA 

PRIN INVESTITII INTEGRATE SI COMPLEMENTARE 

(CARIC) 

51.02.01.03.11 1.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 1.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 

58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 1.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 54.02 12.115,00 0,00 7.001,00 7.001,00 7.001,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 12.100,00 0,00 7.001,00 7.001,00 7.001,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor 

locale 
50.04 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 7.115,00 0,00 7.001,00 7.001,00 7.001,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 7.100,00 0,00 7.001,00 7.001,00 7.001,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 7.100,00 0,00 7.001,00 7.001,00 7.001,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA 

AUTORITATILOR LOCALE 
54.02.05 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor 

locale 
50.04 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR 
54.02.10 2.215,00 0,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.200,00 0,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 2.215,00 0,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 2.200,00 0,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.200,00 0,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02.50 4.900,00 0,00 4.414,00 4.414,00 4.414,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.900,00 0,00 4.414,00 4.414,00 4.414,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.900,00 0,00 4.414,00 4.414,00 4.414,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 4.900,00 0,00 4.414,00 4.414,00 4.414,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.900,00 0,00 4.414,00 4.414,00 4.414,00 

APARARE 60.02 340,00 0,00 350,00 400,00 450,00 

    APARARE NATIONALA 60.02.02 340,00 0,00 350,00 400,00 450,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 340,00 0,00 350,00 400,00 450,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 340,00 0,00 350,00 400,00 450,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 293,00 0,00 350,00 400,00 450,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 8,00 0,00 350,00 400,00 450,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

APARARE 61.02 373,00 0,00 400,00 450,00 500,00 

    PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA 

INCENDIILOR (PROTECTIE CIVILA NONMILITARA) 
61.02.05 373,00 0,00 400,00 450,00 500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 373,00 0,00 400,00 450,00 500,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 373,00 0,00 400,00 450,00 500,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 287,00 0,00 400,00 450,00 500,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 400,00 450,00 500,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INVATAMANT 65.02 14.792,00 0,00 13.970,00 14.065,00 14.083,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 13.745,00 0,00 13.970,00 14.065,00 14.083,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 5.625,00 0,00 6.010,00 6.105,00 6.123,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.252,00 0,00 4.040,00 4.135,00 4.153,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 48,00 0,00 4.040,00 4.135,00 4.153,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Alte obiecte de inventar 20.05.30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 2.095,00 0,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 

         Chirii 20.30.04 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.083,00 0,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 7.895,00 0,00 7.895,00 7.895,00 7.895,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 7.895,00 0,00 7.895,00 7.895,00 7.895,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.304,00 0,00 1.304,00 1.304,00 1.304,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 6.591,00 0,00 6.591,00 6.591,00 6.591,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 

58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 225,00 0,00 65,00 65,00 65,00 

      Burse 59.01 225,00 0,00 65,00 65,00 65,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR 65.02.03 5.259,00 0,00 5.259,00 5.259,00 5.259,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.259,00 0,00 5.259,00 5.259,00 5.259,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.210,00 0,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 1.210,00 0,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.210,00 0,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 4.049,00 0,00 4.049,00 4.049,00 4.049,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 4.049,00 0,00 4.049,00 4.049,00 4.049,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 4.049,00 0,00 4.049,00 4.049,00 4.049,00 

        INVATAMANT PRESCOLAR 65.02.03.01 1.395,00 0,00 1.395,00 1.395,00 1.395,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.395,00 0,00 1.395,00 1.395,00 1.395,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 320,00 0,00 320,00 320,00 320,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 320,00 0,00 320,00 320,00 320,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 320,00 0,00 320,00 320,00 320,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 1.075,00 0,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 1.075,00 0,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 1.075,00 0,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 

        INVATAMANT PRIMAR 65.02.03.02 3.864,00 0,00 3.864,00 3.864,00 3.864,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 3.864,00 0,00 3.864,00 3.864,00 3.864,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 890,00 0,00 890,00 890,00 890,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 890,00 0,00 890,00 890,00 890,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 890,00 0,00 890,00 890,00 890,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.974,00 0,00 2.974,00 2.974,00 2.974,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.974,00 0,00 2.974,00 2.974,00 2.974,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.974,00 0,00 2.974,00 2.974,00 2.974,00 

    INVATAMANT SECUNDAR 65.02.04 3.302,00 0,00 3.302,00 3.302,00 3.302,00 

        INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR 65.02.04.01 3.302,00 0,00 3.302,00 3.302,00 3.302,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 3.302,00 0,00 3.302,00 3.302,00 3.302,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 760,00 0,00 760,00 760,00 760,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 760,00 0,00 760,00 760,00 760,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 760,00 0,00 760,00 760,00 760,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.542,00 0,00 2.542,00 2.542,00 2.542,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.542,00 0,00 2.542,00 2.542,00 2.542,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.542,00 0,00 2.542,00 2.542,00 2.542,00 

    INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN NIVEL 65.02.07 5.924,00 0,00 5.409,00 5.504,00 5.522,00 

        INVATAMANT SPECIAL 65.02.07.04 5.924,00 0,00 5.409,00 5.504,00 5.522,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.104,00 0,00 5.409,00 5.504,00 5.522,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 3.575,00 0,00 4.040,00 4.135,00 4.153,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.252,00 0,00 4.040,00 4.135,00 4.153,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 48,00 0,00 4.040,00 4.135,00 4.153,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Transport 20.01.07 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.098,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 1.304,00 0,00 1.304,00 1.304,00 1.304,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 1.304,00 0,00 1.304,00 1.304,00 1.304,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.304,00 0,00 1.304,00 1.304,00 1.304,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 

58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 225,00 0,00 65,00 65,00 65,00 

      Burse 59.01 225,00 0,00 65,00 65,00 65,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "EMIL 

GARLEANU" 
65.02.07.04.01 1.525,00 0,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.285,00 0,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.080,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 661,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 9,00 0,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 130,00 0,00 130,00 130,00 130,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 130,00 0,00 130,00 130,00 130,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 130,00 0,00 130,00 130,00 130,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Burse 59.01 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA 65.02.07.04.02 1.360,00 0,00 1.147,00 1.205,00 1.215,00 
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"CONSTANTIN PUFAN" 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.115,00 0,00 1.147,00 1.205,00 1.215,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 920,00 0,00 942,00 1.000,00 1.000,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 436,00 0,00 942,00 1.000,00 1.000,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 14,00 0,00 942,00 1.000,00 1.000,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 135,00 0,00 140,00 140,00 150,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 135,00 0,00 140,00 140,00 150,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 135,00 0,00 140,00 140,00 150,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 60,00 0,00 65,00 65,00 65,00 

      Burse 59.01 60,00 0,00 65,00 65,00 65,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION MEHEDINTI" 65.02.07.04.03 2.089,00 0,00 2.409,00 2.404,00 2.389,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.089,00 0,00 2.409,00 2.404,00 2.389,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.200,00 0,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 922,00 0,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 12,00 0,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 859,00 0,00 914,00 909,00 894,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 859,00 0,00 914,00 909,00 894,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 859,00 0,00 914,00 909,00 894,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Burse 59.01 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA 

"CONSTANTIN PAUNESCU" TECUCI 
65.02.07.04.05 766,00 0,00 473,00 510,00 533,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 446,00 0,00 473,00 510,00 533,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 206,00 0,00 353,00 385,00 403,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 99,00 0,00 353,00 385,00 403,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 0,00 353,00 385,00 403,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 180,00 0,00 120,00 125,00 130,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 180,00 0,00 120,00 125,00 130,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 180,00 0,00 120,00 125,00 130,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 

58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Burse 59.01 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI 

ASISTENTA EDUCATIONALA 
65.02.07.04.07 184,00 0,00 150,00 155,00 155,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 169,00 0,00 150,00 155,00 155,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 169,00 0,00 150,00 155,00 155,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 134,00 0,00 150,00 155,00 155,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 9,00 0,00 150,00 155,00 155,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 

INVATAMANTULUI 
65.02.50 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        CJG - OLIMPIADE 65.02.50.02 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SĂNĂTATE 66.02 160.022,80 0,00 30.673,00 12.471,00 9.386,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU 

PATURI 
66.02.06 160.022,80 0,00 30.673,00 12.471,00 9.386,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 7.411,00 0,00 4.930,00 5.130,00 5.230,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 52.098,00 0,00 9.086,00 9.286,00 9.386,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 6.221,00 0,00 4.930,00 5.130,00 5.230,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 2.271,00 0,00 2.330,00 2.430,00 2.430,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 3.950,00 0,00 2.600,00 2.700,00 2.800,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 45.877,00 0,00 4.156,00 4.156,00 4.156,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
51.02.28 45.877,00 0,00 4.156,00 4.156,00 4.156,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 70.546,00 0,00 21.587,00 3.185,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 70.546,00 0,00 21.587,00 3.185,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 20.505,30 0,00 6.024,00 941,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 47.847,70 0,00 14.050,00 2.197,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 2.193,00 0,00 1.513,00 47,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 36.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 36.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 36.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 28.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 7.499,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.02.06.01 157.751,80 0,00 28.343,00 10.041,00 6.956,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.140,00 0,00 2.600,00 2.700,00 2.800,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 49.827,00 0,00 6.756,00 6.856,00 6.956,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 3.950,00 0,00 2.600,00 2.700,00 2.800,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 3.950,00 0,00 2.600,00 2.700,00 2.800,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 45.877,00 0,00 4.156,00 4.156,00 4.156,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
51.02.28 45.877,00 0,00 4.156,00 4.156,00 4.156,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 70.546,00 0,00 21.587,00 3.185,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 70.546,00 0,00 21.587,00 3.185,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 20.505,30 0,00 6.024,00 941,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 47.847,70 0,00 14.050,00 2.197,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 2.193,00 0,00 1.513,00 47,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 36.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 36.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 36.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 28.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 7.499,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA 

"SF. APOSTOL ANDREI" 
66.02.06.01.01 37.470,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.300,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 37.470,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 1.300,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 1.300,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 36.170,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
51.02.28 36.170,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. 

CUV. PARASCHEVA" 
66.02.06.01.02 5.486,00 0,00 4.256,00 4.356,00 4.456,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.000,00 0,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 5.486,00 0,00 4.256,00 4.356,00 4.456,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5
51.01 1.000,00 0,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 
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1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 1.000,00 0,00 1.100,00 1.200,00 1.300,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 4.486,00 0,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
51.02.28 4.486,00 0,00 3.156,00 3.156,00 3.156,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.02.06.01.03 5.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 5.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 4.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
51.02.28 4.661,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 66.02.06.01.09 37.378,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 36.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 36.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 36.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 28.107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 7.499,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.02.06.01.10 1.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
51.02.28 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. 

APOSTOL ANDREI"  (2014-2020) 

66.02.06.01.11 41.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 41.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 41.177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 12.294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 28.686,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE 

SANATATE IN REGIM AMBULATORIU PENTRU 

POPULATIA JUDETELOR VRANCEA, BUZAU, BRAILA 

SI GALATI 

66.02.06.01.14 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMBUNATATIREA ACCESULUI POPULATIEI DIN 

JUDETELE CONSTANTA, VRANCEA, BUZAU, BRAILA 

SI GALATI LA SERVICII MEDICALE DE URGENTA 

66.02.06.01.15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI 

DOTARE UNITATE PRIMIRI URGENTA, SPITALUL 

CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „SF. APOSTOL 

66.02.06.01.16 6.868,00 0,00 3.905,00 0,00 0,00 
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ANDREI” 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.868,00 0,00 3.905,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 6.868,00 0,00 3.905,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.945,00 0,00 1.172,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 4.541,00 0,00 2.733,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE , MODERNIZARE SI 

DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SPITALULUI DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 

66.02.06.01.17 6.473,00 0,00 1.989,00 3.155,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.473,00 0,00 1.989,00 3.155,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 6.473,00 0,00 1.989,00 3.155,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.942,00 0,00 597,00 936,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 4.531,00 0,00 1.392,00 2.185,00 0,00 

DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI 

INFECTIOASE "SF. CUVIOASA PARASCHEVA" 

66.02.06.01.18 2.664,00 0,00 21,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 2.664,00 0,00 21,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 2.664,00 0,00 21,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 800,00 0,00 7,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.864,00 0,00 14,00 0,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI 

DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SPITALULUI ORASENESC TARGU 

BUJOR 

66.02.06.01.19 6.433,00 0,00 8.270,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.433,00 0,00 8.270,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 6.433,00 0,00 8.270,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.636,00 0,00 2.187,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 3.817,00 0,00 5.103,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 980,00 0,00 980,00 0,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI 

DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN 

DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 

66.02.06.01.20 6.537,00 0,00 7.402,00 30,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.537,00 0,00 7.402,00 30,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 6.537,00 0,00 7.402,00 30,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.770,00 0,00 2.061,00 5,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 4.133,00 0,00 4.808,00 12,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 634,00 0,00 533,00 13,00 0,00 

        UNITATI MEDICO-SOCIALE 66.02.06.03 2.271,00 0,00 2.330,00 2.430,00 2.430,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.271,00 0,00 2.330,00 2.430,00 2.430,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 2.271,00 0,00 2.330,00 2.430,00 2.430,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 2.271,00 0,00 2.330,00 2.430,00 2.430,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 2.271,00 0,00 2.330,00 2.430,00 2.430,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 82.170,50 0,00 38.561,00 35.820,00 36.734,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 37.058,50 0,00 34.870,00 35.720,00 36.634,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 4.900,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 

10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 4.660,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.190,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 2.236,50 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 875,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Apa, canal si salubritate 20.01.04 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 686,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 686,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 19.102,00 0,00 16.360,00 16.610,00 16.624,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 18.212,00 0,00 16.260,00 16.510,00 16.524,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 18.212,00 0,00 16.260,00 16.510,00 16.524,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 890,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 890,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 2.417,00 0,00 3.591,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 2.417,00 0,00 3.591,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 409,00 0,00 539,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.802,00 0,00 3.052,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 11.710,00 0,00 11.610,00 11.610,00 11.610,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 11.610,00 0,00 11.610,00 11.610,00 11.610,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 41.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 41.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 41.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 41.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII CULTURALE 67.02.03 70.560,50 0,00 26.951,00 24.210,00 25.124,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 25.448,50 0,00 23.260,00 24.110,00 25.024,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 4.900,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 

10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 4.660,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.190,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 2.236,50 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 875,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 686,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 686,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 51 19.102,00 0,00 16.360,00 16.610,00 16.624,00 
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ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 18.212,00 0,00 16.260,00 16.510,00 16.524,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 18.212,00 0,00 16.260,00 16.510,00 16.524,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 890,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 890,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 2.417,00 0,00 3.591,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 2.417,00 0,00 3.591,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 409,00 0,00 539,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.802,00 0,00 3.052,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 41.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 41.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 41.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 41.066,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE, ORASENESTI, 

MUNICIPALE 
67.02.03.02 6.925,00 0,00 7.000,00 7.600,00 8.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 6.700,00 0,00 7.000,00 7.600,00 8.500,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 4.900,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 

10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 4.660,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.190,00 0,00 5.000,00 5.500,00 6.000,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.700,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 875,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.500,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        MUZEE 67.02.03.03 57.354,50 0,00 14.951,00 11.610,00 11.624,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 12.868,50 0,00 11.260,00 11.510,00 11.524,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 536,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 536,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 536,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 12.821,00 0,00 11.360,00 11.610,00 11.624,00 

      Transferuri curente (cod 51.01 12.332,00 0,00 11.260,00 11.510,00 11.524,00 
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51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 12.332,00 0,00 11.260,00 11.510,00 11.524,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 489,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 489,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 2.417,00 0,00 3.591,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 2.417,00 0,00 3.591,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 409,00 0,00 539,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.802,00 0,00 3.052,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 41.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 41.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 41.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 41.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.02.03.03.01 2.009,00 0,00 2.131,00 2.366,00 2.375,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.889,00 0,00 2.131,00 2.366,00 2.375,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 2.009,00 0,00 2.131,00 2.366,00 2.375,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 1.889,00 0,00 2.131,00 2.366,00 2.375,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.889,00 0,00 2.131,00 2.366,00 2.375,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.02.03.03.02 2.915,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.800,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 2.915,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 2.800,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.800,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII 67.02.03.03.03 7.897,00 0,00 6.264,00 6.274,00 6.274,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 7.643,00 0,00 6.164,00 6.174,00 6.174,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 7.897,00 0,00 6.264,00 6.274,00 6.274,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 7.643,00 0,00 6.164,00 6.174,00 6.174,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 7.643,00 0,00 6.164,00 6.174,00 6.174,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 254,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 254,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 67.02.03.03.04 42.116,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 536,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 536,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 536,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 536,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 41.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 41.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 41.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 41.011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESTAURARE SI AMENAJARE "CASA COLECTIILOR" 

(FOSTA FARMACIE TINC) 
67.02.03.03.05 1.274,00 0,00 1.806,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 1.274,00 0,00 1.806,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 1.274,00 0,00 1.806,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 268,00 0,00 271,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.006,00 0,00 1.535,00 0,00 0,00 

CONSOLIDARE, RESTAURARE SI AMENAJARE 

MUZEUL "CASA CUZA VODA" 
67.02.03.03.06 1.143,00 0,00 1.785,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 1.143,00 0,00 1.785,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 1.143,00 0,00 1.785,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 141,00 0,00 268,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 796,00 0,00 1.517,00 0,00 0,00 
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         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.02.03.30 6.281,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.02.03.30.01 6.281,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.880,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 6.281,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 5.880,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 5.880,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII RELIGIOASE 67.02.06 11.610,00 0,00 11.610,00 11.610,00 11.610,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 11.610,00 0,00 11.610,00 11.610,00 11.610,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 11.610,00 0,00 11.610,00 11.610,00 11.610,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 11.610,00 0,00 11.610,00 11.610,00 11.610,00 

ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA 68.02 60.435,30 0,00 47.900,00 48.200,00 48.200,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 50.597,00 0,00 47.200,00 47.500,00 47.500,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 33.000,00 0,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 

10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 30.625,00 0,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 

         Salarii de baza 10.01.01 25.422,00 0,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 1.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.566,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 

boli profesionale 
10.03.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 8.065,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.669,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 156,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.779,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 1.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 5.660,00 0,00 6.100,00 6.400,00 6.400,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 5.500,00 0,00 6.000,00 6.300,00 6.300,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 5.500,00 0,00 6.000,00 6.300,00 6.300,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 160,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 160,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 3.348,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 3.348,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 565,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
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         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 

58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 6.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 5.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 684,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 684,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3.654,30 0,00 600,00 600,00 600,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 3.654,30 0,00 600,00 600,00 600,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 3.654,30 0,00 600,00 600,00 600,00 

         Constructii 71.01.01 2.993,00 0,00 600,00 600,00 600,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 586,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN 

VARSTA 
68.02.04 795,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 795,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 530,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 

10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 497,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

         Salarii de baza 10.01.01 342,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI 

INVALIDITATI 
68.02.05 11.235,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

        ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE 68.02.05.02 11.235,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

            DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 

SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 
68.02.05.02.01 11.235,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 11.235,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 6.200,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 

10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 5.770,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.380,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 423,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Cheltuieli salariale in natura 10.02 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 2.100,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 753,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 30,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII 68.02.06 38.922,00 0,00 34.300,00 34.300,00 34.300,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 32.502,00 0,00 33.700,00 33.700,00 33.700,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 26.270,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 

10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 24.358,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 

         Salarii de baza 10.01.01 20.700,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 2.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 1.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si 

boli profesionale 
10.03.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 5.150,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.829,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 120,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 930,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Alte obiecte de inventar 20.05.30 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 550,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 550,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 500,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 

58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 6.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 5.085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 532,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 532,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 396,00 0,00 600,00 600,00 600,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 396,00 0,00 600,00 600,00 600,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 396,00 0,00 600,00 600,00 600,00 

         Constructii 71.01.01 265,00 0,00 600,00 600,00 600,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALĂ 68.02.12 9.483,30 0,00 6.100,00 6.400,00 6.400,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 6.065,00 0,00 6.000,00 6.300,00 6.300,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 565,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 5.660,00 0,00 6.100,00 6.400,00 6.400,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 5.500,00 0,00 6.000,00 6.300,00 6.300,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 5.500,00 0,00 6.000,00 6.300,00 6.300,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 160,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 160,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3.258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 3.258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 3.258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 2.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 530,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

    UNITATE MEDICO-SOCIALA GANESTI 68.02.12.01 5.660,00 0,00 6.100,00 6.400,00 6.400,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.500,00 0,00 6.000,00 6.300,00 6.300,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 5.660,00 0,00 6.100,00 6.400,00 6.400,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+5

1.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51

.01.61+51.01.64) 

51.01 5.500,00 0,00 6.000,00 6.300,00 6.300,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 5.500,00 0,00 6.000,00 6.300,00 6.300,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 160,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 160,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

    EXTINDERE CAPACITATE CAZARE UMS GANESTI 68.02.12.02 3.723,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3.258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 3.258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 3.258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 2.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 530,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 68.02.12.03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINTELOR, 

SERVICIILOR SI DEZVOLTARII COMUNALE 
70.02.50 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22

+59.25+59.30+59.40) 

59 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Asociatii si fundatii 59.11 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROTECTIA MEDIULUI 74.02 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    REDUCEREA SI CONTROLUL POLUARII 74.02.03 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    CONSILIUL JUDETEAN GALATI 74.02.03.01 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL 

DESEURILOR IN JUDETUL GALATI 
74.02.03.02 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSPORTURI 84.02 387.760,00 0,00 121.926,00 3.017,00 1.136,00 

    TRANSPORT RUTIER 84.02.03 387.760,00 0,00 121.926,00 3.017,00 1.136,00 

        DRUMURI SI PODURI 84.02.03.01 387.760,00 0,00 121.926,00 3.017,00 1.136,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 45.100,00 0,00 12.055,00 3.017,00 1.136,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 45.100,00 0,00 12.055,00 3.017,00 1.136,00 

      Reparatii curente 20.02 40.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 5.000,00 0,00 12.055,00 3.017,00 1.136,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5.000,00 0,00 12.055,00 3.017,00 1.136,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 298.233,00 0,00 102.176,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 298.233,00 0,00 102.176,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 56.095,00 0,00 20.852,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 231.853,00 0,00 81.184,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 10.285,00 0,00 140,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 44.427,00 0,00 7.695,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 44.427,00 0,00 7.695,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 44.427,00 0,00 7.695,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 37.377,00 0,00 7.695,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 84.02.03.01.01 89.527,00 0,00 19.750,00 3.017,00 1.136,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 45.100,00 0,00 12.055,00 3.017,00 1.136,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 45.100,00 0,00 12.055,00 3.017,00 1.136,00 

      Reparatii curente 20.02 40.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 5.000,00 0,00 12.055,00 3.017,00 1.136,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5.000,00 0,00 12.055,00 3.017,00 1.136,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 44.427,00 0,00 7.695,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 44.427,00 0,00 7.695,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 44.427,00 0,00 7.695,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 37.377,00 0,00 7.695,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DJ 242 (2014-2020) 84.02.03.01.04 56.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 56.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 56.368,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 7.664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 43.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 5.272,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DJ 251 (2014-2020) 84.02.03.01.05 14.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 14.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 14.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 2.171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 12.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DJ 252 (2014-2020) 84.02.03.01.06 29.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 29.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 29.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 4.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 25.048,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DJ 251A (2014-2020) 84.02.03.01.07 33.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 33.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 33.876,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 4.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 27.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 1.536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DJ 254 (2014-2020) 84.02.03.01.08 16.678,00 0,00 15.445,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 16.678,00 0,00 15.445,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 16.678,00 0,00 15.445,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 2.502,00 0,00 2.317,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 14.176,00 0,00 13.128,00 0,00 0,00 

            DJ 255 (2014-2020) 84.02.03.01.09 42.103,00 0,00 14.712,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 42.103,00 0,00 14.712,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 42.103,00 0,00 14.712,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 5.921,00 0,00 2.207,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 33.555,00 0,00 12.505,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 2.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            EXTINDERE VARIANTA OCOLITOARE A 

MUNICIPIULUI GALATI (CENTURA) (2014-2020) 
84.02.03.01.10 75.426,00 0,00 59.408,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 75.426,00 0,00 59.408,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 75.426,00 0,00 59.408,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 11.310,00 0,00 8.911,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 64.092,00 0,00 50.497,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DRUMURI SI PODURI - DJ 242A (2014-2020) 84.02.03.01.11 29.340,00 0,00 12.611,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI 

FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 29.340,00 0,00 12.611,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 29.340,00 0,00 12.611,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 17.256,00 0,00 7.417,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 11.760,00 0,00 5.054,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 324,00 0,00 140,00 0,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.02 -168.005,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 
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SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

 

-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI COD 

BUGET  2020 

TOTAL 

Din care credite 

bug. destinate 

stingerii plăţilor 
restante 

 

1 2 3 4 

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 00.01 209.924,50 0,00 

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 76.883,10 0,00 

 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 205.580,50 0,00 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 219.041,60 0,00 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 00.04 74.590,00 0,00 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 

(cod 03.02+04.02) 
00.06 74.590,00 0,00 

   Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 74.590,00 0,00 

      Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 64.861,00 0,00 

      Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 04.02.04 9.729,00 0,00 

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 00.10 144.451,60 0,00 

   Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 11.02 142.783,00 0,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judetelor 
11.02.01 36.319,00 0,00 

         - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor   251,00 0,00 

         - Invatamant primar si gimnazial   8.561,00 0,00 

         - Invatamant special + C.J.R.A.E.    2.841,00 0,00 

         - Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă   1.304,00 0,00 

         - Culte religioase   11.610,00 0,00 

         - Sustinerea programului  de fructe in scoli   43,00 0,00 

         - Sustinerea sistemului de protectie a copilului   8.316,00 0,00 

         - Centre de asistenta sociala a persoanelor cu handicap   3.393,00 0,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri 11.02.05 8.902,00 0,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 97.562,00 0,00 

   Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 

16.02.02+16.02.03+16.02.50) 
16.02 1.668,60 0,00 

      Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 1.155,20 0,00 

         Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 76,50 0,00 

         Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 1.078,70 0,00 

      Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 513,40 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 -13.461,10 0,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 426,50 0,00 

   Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 426,50 0,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 426,50 0,00 

         Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 426,50 0,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 -13.887,60 0,00 

   Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) 
33.02 37,00 0,00 

      Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de protectie sociala 33.02.27 37,00 0,00 

   Diverse venituri (cod 

36.02.01+36.02.05+36.02.06+06.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.32+

36.02.47+36.02.50) 

36.02 161,00 0,00 

      Alte venituri 36.02.50 161,00 0,00 

   Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) 
37.02 -14.085,60 0,00 

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

(cu semnul minus) 
37.02.03 -14.085,60 0,00 

 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 4.344,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+43.02) 00.18 4.344,00 0,00 

   Subventii de la bugetul de stat (cod 

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+

42.02.28+42.02.29+42.02.34+42.02.35+42.02.40 la 

42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 

42.02.67+42.02.69+42.02.73) 

42.02 4.344,00 0,00 

      Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 2.073,00 0,00 

      Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala 42.02.35 2.271,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.02 209.924,50 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 209.924,50 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 62.900,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 59.427,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 50.584,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.080,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.200,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1.315,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 37,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 2.967,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 244,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.957,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.957,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.516,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 160,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 6,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 57,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 3,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 1.288,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 77.929,50 0,00 
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      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 10.391,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 402,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 336,50 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 2.789,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 599,50 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 478,00 0,00 

         Transport 20.01.07 137,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 771,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 571,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 4.307,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 41.039,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.598,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.598,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 236,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 156,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 52,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 28,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3.189,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 395,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 100,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.694,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 508,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 334,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 174,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 497,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 220,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 336,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 104,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, 

potrivit dispozitiilor legale 
20.25 3.500,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 15.311,50 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 300,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 100,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 100,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 2,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 14.799,50 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 5.000,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor locale 50.04 5.000,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 37.033,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 37.033,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 25.312,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 51.01.39 7.771,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 51.01.46 3.950,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 11.243,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 11.243,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.869,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 9.374,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 15.819,00 0,00 

      Burse 59.01 225,00 0,00 

      Asociatii si fundatii 59.11 3.000,00 0,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 11.610,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 984,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.02 40.200,00 0,00 

    AUTORITATI EXECUTIVE SI LEGISLATIVE 51.02.01 40.200,00 0,00 

        AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.01.03 40.200,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 51.02.01.03.05 40.200,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 40.200,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 25.000,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 24.142,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 20.972,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.200,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1.200,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 20,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 750,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 261,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 261,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 597,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 140,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 5,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 50,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 2,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 400,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 15.000,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.015,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 170,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 500,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 100,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 200,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 300,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 150,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.595,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 500,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 1.000,00 0,00 
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         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.000,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 200,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 100,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 100,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 200,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 150,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 20,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, 

potrivit dispozitiilor legale 
20.25 3.500,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 6.400,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 300,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 100,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 100,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5.900,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 200,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 200,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 54.02 12.100,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 12.100,00 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 5.000,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor locale 50.04 5.000,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 7.100,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 7.100,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 7.100,00 0,00 

    FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA AUTORITATILOR LOCALE 54.02.05 5.000,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.000,00 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 5.000,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor locale 50.04 5.000,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 54.02.10 2.200,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.200,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 2.200,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 2.200,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.200,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02.50 4.900,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.900,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 4.900,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.900,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.900,00 0,00 

APARARE 60.02 340,00 0,00 

    APARARE NATIONALA 60.02.02 340,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 340,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 340,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 293,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 8,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 65,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 14,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 176,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 35,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 10,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

APARARE 61.02 373,00 0,00 

    PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR (PROTECTIE CIVILA 

NONMILITARA) 
61.02.05 373,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 373,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 373,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 287,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,50 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 100,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 14,50 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 20,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 105,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 5,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 30,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 45,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 41,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 41,00 0,00 

INVATAMANT 65.02 13.745,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 13.745,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 5.625,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.252,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 48,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 93,00 0,00 
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         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 629,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 135,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 

         Transport 20.01.07 75,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 38,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 96,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.098,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 260,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 819,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 819,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 10,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 8,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 2,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 120,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 120,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 17,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 13,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 13,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 39,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 2.095,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 2,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.083,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 7.895,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 7.895,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.304,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 6.591,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 225,00 0,00 

      Burse 59.01 225,00 0,00 

    INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR 65.02.03 5.259,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.259,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 1.210,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 1.210,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.210,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 4.049,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 4.049,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 4.049,00 0,00 

        INVATAMANT PRESCOLAR 65.02.03.01 1.395,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.395,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 320,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 320,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 320,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 1.075,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 1.075,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 1.075,00 0,00 

        INVATAMANT PRIMAR 65.02.03.02 3.864,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.864,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 890,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 890,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 890,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.974,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.974,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.974,00 0,00 

    INVATAMANT SECUNDAR 65.02.04 3.302,00 0,00 

        INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR 65.02.04.01 3.302,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.302,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 760,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 760,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 760,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.542,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.542,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.542,00 0,00 

    INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN NIVEL 65.02.07 5.104,00 0,00 

        INVATAMANT SPECIAL 65.02.07.04 5.104,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.104,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 3.575,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.252,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 48,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 93,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 629,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 135,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 

         Transport 20.01.07 75,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 38,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 96,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.098,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 260,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 819,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 819,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 10,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 8,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 2,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 120,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 120,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 17,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 13,00 0,00 
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         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 13,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 39,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 45,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 2,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 33,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 1.304,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 1.304,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.304,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 225,00 0,00 

      Burse 59.01 225,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "EMIL GARLEANU" 65.02.07.04.01 1.285,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.285,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 1.080,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 661,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 9,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 34,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 230,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 49,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 11,00 0,00 

         Transport 20.01.07 13,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 7,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 8,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 300,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 80,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 280,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 280,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 5,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 4,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 1,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 10,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 6,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 35,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 25,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 130,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 130,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 130,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 75,00 0,00 

      Burse 59.01 75,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN" 65.02.07.04.02 1.115,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.115,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 920,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 436,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 14,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 25,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 163,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 28,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 14,00 0,00 

         Transport 20.01.07 5,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 10,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 7,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 170,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 83,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 334,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 334,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 2,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 2,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 40,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 40,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 10,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 10,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 4,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 6,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 5,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 135,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 135,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 135,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 60,00 0,00 

      Burse 59.01 60,00 0,00 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION MEHEDINTI" 65.02.07.04.03 2.089,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.089,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 1.200,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 922,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 12,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 28,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 175,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 40,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 7,00 0,00 

         Transport 20.01.07 7,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 11,00 0,00 
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         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 60,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 582,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 60,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 155,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 155,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 3,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 2,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 1,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 50,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 50,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 6,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 2,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 2,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 859,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 859,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 859,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 30,00 0,00 

      Burse 59.01 30,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU" TECUCI 65.02.07.04.05 446,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 446,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 206,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 99,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 29,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 3,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 3,00 0,00 

         Transport 20.01.07 20,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 11,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 21,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 37,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 50,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 50,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 10,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 3,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 3,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 6,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 180,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 180,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 180,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 60,00 0,00 

      Burse 59.01 60,00 0,00 

            CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA 65.02.07.04.07 169,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 169,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 169,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 134,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 9,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 32,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 15,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 5,00 0,00 

         Transport 20.01.07 30,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 25,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 10,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 10,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 4,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 3,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3,00 0,00 

    ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI 65.02.50 80,00 0,00 

        CJG - OLIMPIADE 65.02.50.02 80,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 80,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 80,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 80,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 80,00 0,00 

SĂNĂTATE 66.02 7.411,00 0,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI 66.02.06 7.411,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.411,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 1.190,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 780,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 780,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 410,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 410,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 6.221,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 6.221,00 0,00 
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         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 51.01.39 2.271,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 51.01.46 3.950,00 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.02.06.01 5.140,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.140,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 1.190,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 780,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 780,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 410,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 410,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 3.950,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 3.950,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 51.01.46 3.950,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 66.02.06.01.01 1.300,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.300,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 1.300,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 1.300,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 51.01.46 1.300,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA" 66.02.06.01.02 1.000,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.000,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 1.000,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 1.000,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 51.01.46 1.000,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.02.06.01.03 1.000,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.000,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 1.000,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 1.000,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 51.01.46 1.000,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 66.02.06.01.09 1.190,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.190,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 1.190,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 780,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 780,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 410,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 410,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.02.06.01.10 650,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 650,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 650,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 650,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 51.01.46 650,00 0,00 

        UNITATI MEDICO-SOCIALE 66.02.06.03 2.271,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.271,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 2.271,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 2.271,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 51.01.39 2.271,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 37.058,50 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 37.058,50 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.900,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 4.660,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.190,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 10,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 340,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 120,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 130,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 130,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 110,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 110,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 2.236,50 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 875,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 35,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 180,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 30,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 30,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 50,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 310,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 230,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 20,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 80,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 80,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 60,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 40,00 0,00 
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         Deplasari in strainatate 20.06.02 20,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 450,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 20,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 35,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 10,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 686,50 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 686,50 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 18.212,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 18.212,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 18.212,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 11.710,00 0,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 11.610,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 100,00 0,00 

    SERVICII CULTURALE 67.02.03 25.448,50 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 25.448,50 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.900,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 4.660,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.190,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 10,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 340,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 120,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 130,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 130,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 110,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 110,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 2.236,50 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 875,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 35,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 180,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 30,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 30,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 50,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 310,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 230,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 20,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 80,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 80,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 60,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 40,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 20,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 450,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 20,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 35,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 10,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 686,50 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 686,50 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 18.212,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 18.212,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 18.212,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 100,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 100,00 0,00 

        BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE, ORASENESTI, MUNICIPALE 67.02.03.02 6.700,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 6.700,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.900,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 4.660,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.190,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 10,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 340,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 120,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 130,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 130,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 110,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 110,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 1.700,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 875,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 35,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 180,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 30,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 30,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 50,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 310,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 230,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 20,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 80,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 80,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 60,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 40,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 20,00 0,00 
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      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 450,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 20,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 35,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 10,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 150,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 150,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 100,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 100,00 0,00 

        MUZEE 67.02.03.03 12.868,50 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 12.868,50 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 536,50 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 536,50 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 536,50 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 12.332,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 12.332,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 12.332,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.02.03.03.01 1.889,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.889,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 1.889,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 1.889,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.889,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.02.03.03.02 2.800,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.800,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 2.800,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 2.800,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.800,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII 67.02.03.03.03 7.643,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.643,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 7.643,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 7.643,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 7.643,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 67.02.03.03.04 536,50 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 536,50 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 536,50 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 536,50 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 536,50 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.02.03.30 5.880,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.02.03.30.01 5.880,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.880,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 5.880,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 5.880,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 5.880,00 0,00 

    SERVICII RELIGIOASE 67.02.06 11.610,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 11.610,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 11.610,00 0,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 11.610,00 0,00 

ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA 68.02 50.597,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 50.597,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 33.000,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 30.625,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 25.422,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.080,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 115,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 7,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 1.877,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 124,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.566,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.566,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 809,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 20,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 7,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 778,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 8.065,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.669,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 156,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 202,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.315,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 306,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 178,00 0,00 
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         Transport 20.01.07 62,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 272,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.178,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 79,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.779,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.779,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 226,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 148,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 50,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 28,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 1.158,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 395,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 100,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 663,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 231,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 181,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 50,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 17,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 112,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 74,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 720,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 720,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 5.500,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 5.500,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 51.01.39 5.500,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 3.348,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 3.348,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 565,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.783,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 684,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 684,00 0,00 

    ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA 68.02.04 795,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 795,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 530,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 497,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 342,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 120,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 34,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 18,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 18,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 15,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 15,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 250,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 87,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 6,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 8,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 58,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 6,00 0,00 

         Transport 20.01.07 1,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 2,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 6,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 14,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 70,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 70,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 12,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 8,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 2,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 2,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 56,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 25,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 10,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 21,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 1,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 1,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 2,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 2,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 5,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 3,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 3,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 3,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 12,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 12,00 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI 68.02.05 11.235,00 0,00 

        ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE INVALIDITATE 68.02.05.02 11.235,00 0,00 

            DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 68.02.05.02.01 11.235,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 11.235,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 6.200,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 5.770,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.380,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 910,00 0,00 
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         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 56,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 423,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 277,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 277,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 153,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 153,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 2.100,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 753,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 30,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 54,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 327,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 80,00 0,00 

         Transport 20.01.07 1,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 20,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 241,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 20,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 552,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 552,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 110,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 80,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 20,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 10,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 302,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 180,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 40,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 82,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 20,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 20,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 10,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 32,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 300,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 300,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.795,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.795,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 65,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.730,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 140,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 140,00 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII 68.02.06 32.502,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 32.502,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 26.270,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 24.358,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 20.700,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 2.050,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 59,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 1.420,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 124,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.271,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.271,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 641,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 20,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 7,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 610,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 5.150,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.829,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 120,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 140,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 930,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 220,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 178,00 0,00 

         Transport 20.01.07 60,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 250,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 931,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 45,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.157,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.157,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 104,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 60,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 28,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 16,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 400,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 190,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 50,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 160,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 210,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 160,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 50,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 100,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 40,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 250,00 0,00 
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         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 250,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 550,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 550,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 500,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 50,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 532,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 532,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.02.12 6.065,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 6.065,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 565,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 400,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 400,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 165,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 165,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 5.500,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 5.500,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 51.01.39 5.500,00 0,00 

    UNITATE MEDICO-SOCIALA GANESTI 68.02.12.01 5.500,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.500,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 
51 5.500,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01.46+

51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 5.500,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 51.01.39 5.500,00 0,00 

    EXTINDERE CAPACITATE CAZARE UMS GANESTI 68.02.12.02 465,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 465,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 465,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 400,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 400,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 65,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 65,00 0,00 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 68.02.12.03 100,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 100,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 100,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 100,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 100,00 0,00 

LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA 70.02 3.000,00 0,00 

    ALTE SERVICII IN DOMENIILE LOCUINTELOR, SERVICIILOR SI DEZVOLTARII 

COMUNALE 
70.02.50 3.000,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.000,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 3.000,00 0,00 

      Asociatii si fundatii 59.11 3.000,00 0,00 

TRANSPORTURI 84.02 45.100,00 0,00 

    TRANSPORT RUTIER 84.02.03 45.100,00 0,00 

        DRUMURI SI PODURI 84.02.03.01 45.100,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 84.02.03.01.01 45.100,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 45.100,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 45.100,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 40.100,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 5.000,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5.000,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.02 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenţi 
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI COD 

BUGET  2020 

TOTAL 

Din care credite 

bug. destinate 

stingerii plăţilor 
restante 

 

1 2 3 4 

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 00.01 391.881,60 0,00 

 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 14.085,60 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 14.085,60 0,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 00.14 14.085,60 0,00 

   Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) 37.02 14.085,60 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 14.085,60 0,00 

 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 89.995,30 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+43.02) 00.18 89.995,30 0,00 

   Subventii de la bugetul de stat (cod 

42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.2

8+42.02.29+42.02.34+42.02.35+42.02.40 la 

42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 

42.02.67+42.02.69+42.02.73) 

42.02 89.995,30 0,00 

      Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 11.833,00 0,00 

      Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020 
42.02.69 78.162,30 0,00 

   Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 

2014-2020 (cod48.02.01 la cod 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19) 
48.02 287.800,70 0,00 

      Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02.+48.02.01.03) 48.02.01 281.502,70 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 281.502,70 0,00 

      DJ 242 (2014-2020)   43.432,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 43.432,00 0,00 

      DJ 251 (2014-2020)   12.301,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 12.301,00 0,00 

      DJ 252 (2014-2020)   25.048,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 25.048,00 0,00 

      DJ 251A (2014-2020)   27.489,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 27.489,00 0,00 

      DJ 254 (2014-2020)   14.176,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 14.176,00 0,00 

      DJ 255 (2014-2020)   33.555,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 33.555,00 0,00 

      DJ 242A (2014-2020)   11.760,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 11.760,00 0,00 

      Extindere varianta ocolitoare a municipiului Galati (2014-2020)   64.092,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 64.092,00 0,00 

      Restaurare si amenajare Muzeul "Casa Colectiilor" (fosta Farmacie Tinc)   1.006,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 1.006,00 0,00 

      Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul "Casa Cuza Voda"   796,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 796,00 0,00 

      Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei"   28.686,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 28.686,00 0,00 

      Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Vrancea, 

Buzau, Braila si Galati 
  275,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 275,00 0,00 

      Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Constanta, Vrancea, Buzau, Braila si Galati la servicii 

medicale de urgenta 
  0,70 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 0,70 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Unitate Primiri Urgenta, Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf. Apostol Andrei" 
  4.541,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 4.541,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Galati 
  4.531,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 4.531,00 0,00 

      Dotarea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuvioasa 

Parascheva" 
  1.864,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 1.864,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc 

Targu Bujor 
  3.817,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 3.817,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic 

Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" 
  4.133,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 4.133,00 0,00 

      Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02 6.298,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 6.298,00 0,00 

      Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Paunescu" Tecuci   272,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 272,00 0,00 

      Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului   5.085,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 5.085,00 0,00 

      Capacitate administrativa ridicata prin investitii integrate si complementare (CARIC)   941,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 941,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.02 559.887,10 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 46.942,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 46.942,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 51.02.28 45.877,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.065,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 58 378.647,00 0,00 
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AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 371.196,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 77.009,30 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 281.502,70 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 12.684,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 7.451,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 1.153,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 6.298,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 134.298,10 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 134.298,10 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 134.298,10 0,00 

         Constructii 71.01.01 116.198,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 75,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 7.955,80 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 10.069,30 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.02 7.458,00 0,00 

    AUTORITATI EXECUTIVE SI LEGISLATIVE 51.02.01 7.458,00 0,00 

        AUTORITATI EXECUTIVE 51.02.01.03 7.458,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 1.107,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 1.107,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 166,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 941,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.351,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 6.351,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.351,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 4.953,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 261,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 1.137,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 51.02.01.03.05 6.351,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.351,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 6.351,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.351,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 4.953,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 261,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 1.137,00 0,00 

            CAPACITATE ADMINISTRATIVA RIDICATA PRIN INVESTITII INTEGRATE SI 

COMPLEMENTARE (CARIC) 
51.02.01.03.11 1.107,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 1.107,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 1.107,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 166,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 941,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 54.02 15,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 54.02.10 15,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 15,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 15,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 15,00 0,00 

INVATAMANT 65.02 1.047,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 320,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 320,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 48,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 272,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 727,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 727,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 727,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 702,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 25,00 0,00 

    INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN NIVEL 65.02.07 820,00 0,00 

        INVATAMANT SPECIAL 65.02.07.04 820,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 320,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 320,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 48,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 272,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 500,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 500,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 500,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 475,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 25,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "EMIL GARLEANU" 65.02.07.04.01 240,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 240,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 240,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 240,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 240,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN" 65.02.07.04.02 245,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 245,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 245,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 245,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 235,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU" TECUCI 65.02.07.04.05 320,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 320,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 320,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 48,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 272,00 0,00 
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            CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA 65.02.07.04.07 15,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 15,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 15,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 15,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 15,00 0,00 

    ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI 65.02.50 227,00 0,00 

        CJG - OLIMPIADE 65.02.50.02 227,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 227,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 227,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 227,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 227,00 0,00 

ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI 66.02 152.611,80 0,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI 66.02.06 152.611,80 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.02.06.01 152.611,80 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 45.877,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 45.877,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 51.02.28 45.877,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 70.546,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 70.546,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 20.505,30 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 47.847,70 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 2.193,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 36.188,80 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 36.188,80 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 36.188,80 0,00 

         Constructii 71.01.01 28.107,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 7.499,80 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 582,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 66.02.06.01.01 36.170,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 36.170,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 36.170,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 51.02.28 36.170,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA" 66.02.06.01.02 4.486,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 4.486,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 4.486,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 51.02.28 4.486,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.02.06.01.03 4.661,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 4.661,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 4.661,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 51.02.28 4.661,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 66.02.06.01.09 36.188,80 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 36.188,80 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 36.188,80 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 36.188,80 0,00 

         Constructii 71.01.01 28.107,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 7.499,80 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 582,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.02.06.01.10 560,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 560,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 560,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 51.02.28 560,00 0,00 

            CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" (2014-2020) 
66.02.06.01.11 41.177,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 41.177,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 41.177,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 12.294,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 28.686,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 197,00 0,00 

ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE IN REGIM AMBULATORIU PENTRU 

POPULATIA JUDETELOR VRANCEA, BUZAU, BRAILA SI GALATI 
66.02.06.01.14 393,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 393,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 393,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 118,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 275,00 0,00 

IMBUNATATIREA ACCESULUI POPULATIEI DIN JUDETELE CONSTANTA, VRANCEA, BUZAU, 

BRAILA SI GALATI LA SERVICII MEDICALE DE URGENTA 
66.02.06.01.15 1,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 1,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 1,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 0,30 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 0,70 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE UNITATE PRIMIRI URGENTA, 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „SF. APOSTOL ANDREI” 
66.02.06.01.16 6.868,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 6.868,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 6.868,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.945,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 4.541,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 382,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 
66.02.06.01.17 6.473,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 6.473,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 6.473,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.942,00 0,00 
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         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 4.531,00 0,00 

DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI 

INFECTIOASE "SF. CUVIOASA PARASCHEVA" 
66.02.06.01.18 2.664,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 2.664,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 2.664,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 800,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.864,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SPITALULUI ORASENESC TARGU BUJOR 
66.02.06.01.19 6.433,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 6.433,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 6.433,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.636,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 3.817,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 980,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 
66.02.06.01.20 6.537,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 6.537,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 6.537,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.770,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 4.133,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 634,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 45.112,00 0,00 

    SERVICII CULTURALE 67.02.03 45.112,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 890,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 890,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 890,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 2.417,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 2.417,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 409,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.802,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 206,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 41.805,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 41.805,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 41.805,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 41.066,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 170,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 569,00 0,00 

        BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE, ORASENESTI, MUNICIPALE 67.02.03.02 225,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 225,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 225,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 225,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 55,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 170,00 0,00 

        MUZEE 67.02.03.03 44.486,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 489,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 489,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 489,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 2.417,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 2.417,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 409,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.802,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 206,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 41.580,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 41.580,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 41.580,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 41.011,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 569,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.02.03.03.01 120,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 120,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 120,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 120,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.02.03.03.02 115,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 115,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 115,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 115,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII 67.02.03.03.03 254,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 254,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 254,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 254,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 67.02.03.03.04 41.580,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 41.580,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 41.580,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 41.580,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 41.011,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 569,00 0,00 

            RESTAURARE SI AMENAJARE "CASA COLECTIILOR" (FOSTA FARMACIE TINC) 67.02.03.03.05 1.274,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 1.274,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 1.274,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 268,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.006,00 0,00 

            CONSOLIDARE, RESTAURARE SI AMENAJARE MUZEUL "CASA CUZA VODA" 67.02.03.03.06 1.143,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 58 1.143,00 0,00 
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AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 1.143,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 141,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 796,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 206,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.02.03.30 401,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.02.03.30.01 401,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 401,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 401,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 401,00 0,00 

ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA 68.02 9.838,30 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 160,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 160,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 160,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 6.024,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 6.024,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 939,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 5.085,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3.654,30 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 3.654,30 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 3.654,30 0,00 

         Constructii 71.01.01 2.993,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 75,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 586,30 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII 68.02.06 6.420,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 6.024,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 6.024,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 939,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 5.085,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 396,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 396,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 396,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 265,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 75,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 56,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.02.12 3.418,30 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 160,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 160,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 160,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3.258,30 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 3.258,30 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 3.258,30 0,00 

         Constructii 71.01.01 2.728,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 530,30 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.02.12.01 160,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 51 160,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 160,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 160,00 0,00 

    EXTINDERE CAPACITATE CAZARE UMS GANESTI 68.02.12.02 3.258,30 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 3.258,30 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 3.258,30 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 3.258,30 0,00 

         Constructii 71.01.01 2.728,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 530,30 0,00 

PROTECTIA MEDIULUI 74.02 1.145,00 0,00 

    REDUCEREA SI CONTROLUL POLUARII 74.02.03 1.145,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.145,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.145,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.145,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.000,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 145,00 0,00 

    CONSILIUL JUDETEAN GALATI 74.02.03.01 145,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 145,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 145,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 145,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 145,00 0,00 

    SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR IN JUDETUL GALATI 74.02.03.02 1.000,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.000,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.000,00 0,00 

TRANSPORTURI 84.02 342.660,00 0,00 

    TRANSPORT RUTIER 84.02.03 342.660,00 0,00 

        DRUMURI SI PODURI 84.02.03.01 342.660,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 298.233,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 298.233,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 56.095,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 231.853,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 10.285,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 44.427,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 44.427,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 44.427,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 37.377,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 7.050,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 84.02.03.01.01 44.427,00 0,00 
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   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 44.427,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 44.427,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 44.427,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 37.377,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 7.050,00 0,00 

            DJ 242 (2014-2020) 84.02.03.01.04 56.368,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 56.368,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 56.368,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 7.664,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 43.432,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 5.272,00 0,00 

            DJ 251 (2014-2020) 84.02.03.01.05 14.472,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 14.472,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 14.472,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 2.171,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 12.301,00 0,00 

            DJ 252 (2014-2020) 84.02.03.01.06 29.970,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 29.970,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 29.970,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 4.420,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 25.048,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 502,00 0,00 

            DJ 251A (2014-2020) 84.02.03.01.07 33.876,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 33.876,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 33.876,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 4.851,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 27.489,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 1.536,00 0,00 

            DJ 254 (2014-2020) 84.02.03.01.08 16.678,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 16.678,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 16.678,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 2.502,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 14.176,00 0,00 

            DJ 255 (2014-2020) 84.02.03.01.09 42.103,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 42.103,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 42.103,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 5.921,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 33.555,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 2.627,00 0,00 

            EXTINDERE VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALATI (CENTURA) (2014-2020) 84.02.03.01.10 75.426,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 75.426,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 75.426,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 11.310,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 64.092,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 24,00 0,00 

DRUMURI SI PODURI - DJ 242A (2014-2020) 84.02.03.01.11 29.340,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 
58 29.340,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 29.340,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 17.256,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 11.760,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 324,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.02 -168.005,50 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 
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Anexa nr. 3 

 
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 

VENITURI PROPRII PE ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021—2023 

 
-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI COD 

BUGET  2020 ESTIMĂRI 

TOTAL 

Din care 

credite bug. 
destinate 

stingerii 

plăţilor 
restante 

2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL VENITURI (cod 

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) 
00.01 417.919,00 0,00 395.662,00 412.227,00 428.207,00 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 214.164,00 0,00 229.340,00 239.833,00 250.651,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 214.164,00 0,00 229.340,00 239.833,00 250.651,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 

30.10+31.10) 
00.13 218,00 0,00 207,00 218,00 229,00 

   Venituri din proprietate (cod 

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 
30.10 218,00 0,00 207,00 218,00 229,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 

30.10.05.30) 
30.10.05 218,00 0,00 207,00 218,00 229,00 

         Alte venituri din concesiuni si inchiriere de catre 

institutiile publice 
30.10.05.30 218,00 0,00 207,00 218,00 229,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 
00.14 213.946,00 0,00 229.133,00 239.615,00 250.422,00 

   Venituri din prestari servicii si alte activitati (cod 

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10

.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 

33.10.32+33.10.50) 

33.10 212.129,00 0,00 227.498,00 237.972,00 248.775,00 

      Venituri din prestari de servicii 33.10.08 2.621,00 0,00 2.783,00 2.919,00 3.050,00 

      Venituri din cercetare 33.10.20 2,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

      Venituri din contractele incheiate cu casele de 

asigurari sociale de sanatate 
33.10.21 144.301,00 0,00 154.060,00 160.690,00 167.414,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile de 

sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 
33.10.30 58.974,00 0,00 64.105,00 67.488,00 71.095,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile de 

sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii 

ale Ministerului Sanatatii 

33.10.31 1.500,00 0,00 1.575,00 1.653,00 1.735,00 

      Venituri din contractele incheiate cu institutiile de 

medicina legala 
33.10.32 4.714,00 0,00 4.949,00 5.196,00 5.455,00 

      Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 17,00 0,00 16,00 16,00 16,00 

   Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) 36.10 1.817,00 0,00 1.635,00 1.643,00 1.647,00 

      Alte venituri 36.10.50 1.817,00 0,00 1.635,00 1.643,00 1.647,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu 

semnul minus) 

37.10.03 -3.309,70 0,00 -10,00 -15,00 -20,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 3.309,70 0,00 10,00 15,00 20,00 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 203.755,00 0,00 166.322,00 172.394,00 177.556,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 
00.18 203.755,00 0,00 166.322,00 172.394,00 177.556,00 

   Subventii de la alte administratii (cod 

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10

.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33) 

43.10 203.755,00 0,00 166.322,00 172.394,00 177.556,00 

      Subventii pentru institutii publice 43.10.09 33.083,00 0,00 31.591,00 32.241,00 32.255,00 

      Subventii din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
43.10.10 3.950,00 0,00 2.600,00 2.700,00 2.800,00 

      Subventii din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
43.10.14 45.877,00 0,00 4.156,00 4.156,00 4.156,00 

      Subventii pentru institutiile publice destinate 

sectiunii de dezvoltare 
43.10.19 1.065,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

      Subventii din bugetul Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor 

salariale 

43.10.33 119.780,00 0,00 127.775,00 133.097,00 138.145,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.10 438.888,00 1.378,43 395.662,00 412.227,00 428.207,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 387.608,30 1.378,43 390.946,00 407.456,00 423.431,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 274.481,00 0,00 289.058,00 301.307,00 312.227,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la 10.01.17+10.01.30) 
10.01 262.646,00 0,00 289.058,00 301.307,00 312.227,00 

         Salarii de baza 10.01.01 176.678,00 0,00 289.058,00 301.307,00 312.227,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 45.845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 18.186,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 10.078,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 4.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 4.203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.520,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 
10.03.04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 6.111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 110.443,30 1.378,43 101.294,00 105.539,00 110.584,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 38.365,30 1.180,69 100.964,00 105.209,00 110.254,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 651,00 9,56 100.964,00 105.209,00 110.254,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.188,00 3,70 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 11.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.921,00 1.091,16 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 467,30 35,03 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1.728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 325,00 0,77 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 769,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 3.977,00 17,52 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 15.296,00 22,95 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 1.769,00 1,17 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.394,00 16,69 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.109,00 16,69 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 60.788,00 167,93 330,00 330,00 330,00 

         Medicamente 20.04.01 32.017,00 105,00 330,00 330,00 330,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 12.556,00 12,88 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 10.920,00 45,41 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 5.295,00 4,64 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 1.740,00 1,82 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.289,00 1,82 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.070,00 1,64 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 239,00 3,60 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 272,50 2,84 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 2.415,50 2,05 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 149,00 0,60 0,00 0,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.200,50 1,45 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 2.684,00 0,00 594,00 610,00 620,00 

      Burse 59.01 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 2.537,00 0,00 594,00 610,00 620,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 51.279,70 0,00 4.716,00 4.771,00 4.776,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 51.279,70 0,00 4.716,00 4.771,00 4.776,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 50.792,70 0,00 4.716,00 4.771,00 4.776,00 

         Constructii 71.01.01 4.731,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 44.852,40 0,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 977,30 0,00 350,00 400,00 400,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 8.232,00 0,00 7.231,00 7.231,00 7.231,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 7.190,00 0,00 7.231,00 7.231,00 7.231,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 4.800,00 0,00 4.622,00 4.622,00 4.622,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 4.580,00 0,00 4.622,00 4.622,00 4.622,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.320,00 0,00 4.622,00 4.622,00 4.622,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 
10.03.04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 2.330,00 0,00 2.559,00 2.559,00 2.559,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 1.945,00 0,00 2.559,00 2.559,00 2.559,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 22,00 0,00 2.559,00 2.559,00 2.559,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 1.385,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 60,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 60,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 1.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE 

EVIDENTA A PERSOANELOR 
54.10.10 2.245,00 0,00 2.617,00 2.617,00 2.617,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.230,00 0,00 2.617,00 2.617,00 2.617,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 2.100,00 0,00 2.487,00 2.487,00 2.487,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 2.010,00 0,00 2.487,00 2.487,00 2.487,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.920,00 0,00 2.487,00 2.487,00 2.487,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca 

si boli profesionale 
10.03.04 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 130,00 0,00 130,00 130,00 130,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 82,00 0,00 130,00 130,00 130,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 7,00 0,00 130,00 130,00 130,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10.50 5.987,00 0,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.960,00 0,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 2.700,00 0,00 2.135,00 2.135,00 2.135,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 2.570,00 0,00 2.135,00 2.135,00 2.135,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.400,00 0,00 2.135,00 2.135,00 2.135,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 2.200,00 0,00 2.429,00 2.429,00 2.429,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 1.863,00 0,00 2.429,00 2.429,00 2.429,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 15,00 0,00 2.429,00 2.429,00 2.429,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 1.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 60,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 60,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 1.027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INVATAMANT 65.10 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN NIVEL 65.10.07 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        INVATAMANT SPECIAL 65.10.07.04 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA 

"CONSTANTIN PUFAN" 
65.10.07.04.02 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION 

MEHEDINTI" 
65.10.07.04.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SANATATE 66.10 404.470,00 1.378,43 364.550,00 380.557,00 396.519,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE 

CU PATURI 
66.10.06 404.470,00 1.378,43 364.550,00 380.557,00 396.519,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 355.282,30 1.378,43 360.284,00 376.286,00 392.243,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 254.081,00 0,00 269.901,00 281.515,00 292.435,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 243.227,00 0,00 269.901,00 281.515,00 292.435,00 

         Salarii de baza 10.01.01 159.827,00 0,00 269.901,00 281.515,00 292.435,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 44.734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 18.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 8.771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 3.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 3.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 5.663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 98.760,30 1.378,43 89.839,00 94.211,00 99.238,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 30.240,30 1.180,69 89.509,00 93.881,00 98.908,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 533,00 9,56 89.509,00 93.881,00 98.908,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.060,00 3,70 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 9.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.683,00 1.091,16 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 128,30 35,03 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 297,00 0,77 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 1.940,00 17,52 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 12.010,00 22,95 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 1.390,00 1,17 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.599,00 16,69 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.599,00 16,69 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 60.782,00 167,93 330,00 330,00 330,00 

         Medicamente 20.04.01 32.014,00 105,00 330,00 330,00 330,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 12.556,00 12,88 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 10.920,00 45,41 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 5.292,00 4,64 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 1.276,00 1,82 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 901,00 1,82 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.070,00 1,64 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 153,00 3,60 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 241,00 2,84 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 776,00 2,05 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 67,00 0,60 0,00 0,00 0,00 
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         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 671,00 1,45 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 2.441,00 0,00 544,00 560,00 570,00 

      Burse 59.01 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 2.294,00 0,00 544,00 560,00 570,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 49.187,70 0,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 49.187,70 0,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 49.187,70 0,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 

         Constructii 71.01.01 4.661,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 43.816,40 0,00 4.166,00 4.171,00 4.176,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 593,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.10.06.01 402.199,00 1.378,43 362.220,00 378.127,00 394.089,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 353.011,30 1.378,43 357.954,00 373.856,00 389.813,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 252.135,00 0,00 267.901,00 279.415,00 290.335,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 241.346,00 0,00 267.901,00 279.415,00 290.335,00 

         Salarii de baza 10.01.01 158.709,00 0,00 267.901,00 279.415,00 290.335,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 44.181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 17.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 8.709,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.804,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 3.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 5.619,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 98.435,30 1.378,43 89.509,00 93.881,00 98.908,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 30.240,30 1.180,69 89.509,00 93.881,00 98.908,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 533,00 9,56 89.509,00 93.881,00 98.908,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.060,00 3,70 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 9.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.683,00 1.091,16 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 128,30 35,03 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 297,00 0,77 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 1.940,00 17,52 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 12.010,00 22,95 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 1.390,00 1,17 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.599,00 16,69 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.599,00 16,69 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 60.457,00 167,93 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 31.784,00 105,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 12.541,00 12,88 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 10.920,00 45,41 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 5.212,00 4,64 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 1.276,00 1,82 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 901,00 1,82 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.070,00 1,64 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 153,00 3,60 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 241,00 2,84 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 776,00 2,05 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 67,00 0,60 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 671,00 1,45 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 2.441,00 0,00 544,00 560,00 570,00 

      Burse 59.01 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 2.294,00 0,00 544,00 560,00 570,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 49.187,70 0,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 49.187,70 0,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 
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      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 49.187,70 0,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 

         Constructii 71.01.01 4.661,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 43.816,40 0,00 4.166,00 4.171,00 4.176,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 593,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 
66.10.06.01.01 311.250,00 1.126,19 270.272,00 283.658,00 297.712,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 271.836,00 1.126,19 269.272,00 282.658,00 296.712,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 193.065,00 0,00 202.718,00 212.853,00 223.495,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 184.585,00 0,00 202.718,00 212.853,00 223.495,00 

         Salarii de baza 10.01.01 122.934,00 0,00 202.718,00 212.853,00 223.495,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 31.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 14.409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 6.015,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 6.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 4.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 4.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 76.824,00 1.126,19 66.554,00 69.805,00 73.217,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 23.609,00 1.126,19 66.554,00 69.805,00 73.217,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 330,00 0,00 66.554,00 69.805,00 73.217,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.043,00 1.091,16 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 53,00 35,03 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 431,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 10.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 48.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 22.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 11.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 1.947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Burse 59.01 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 39.414,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 39.414,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 39.414,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 38.797,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI 

INFECTIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA" 
66.10.06.01.02 37.671,00 252,24 42.976,00 44.777,00 45.965,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 33.175,00 252,24 39.810,00 41.606,00 42.789,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 20.833,00 0,00 24.749,00 25.373,00 25.500,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 19.574,00 0,00 24.749,00 25.373,00 25.500,00 

         Salarii de baza 10.01.01 13.599,00 0,00 24.749,00 25.373,00 25.500,00 
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         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 12.152,00 252,24 14.832,00 15.998,00 17.054,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 2.185,00 54,50 14.832,00 15.998,00 17.054,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 125,00 9,56 14.832,00 15.998,00 17.054,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 67,00 3,70 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 9,00 0,77 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 256,00 17,52 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 1.000,00 22,95 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 90,00 1,17 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 264,00 16,69 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 264,00 16,69 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 9.054,00 167,93 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 8.053,00 105,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 171,00 12,88 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 730,00 45,41 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 100,00 4,64 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 196,00 1,82 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 126,00 1,82 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 40,00 1,64 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 48,00 3,60 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 75,00 2,84 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 157,00 2,05 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 9,00 0,60 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 143,00 1,45 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 190,00 0,00 229,00 235,00 235,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 190,00 0,00 229,00 235,00 235,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.496,00 0,00 3.166,00 3.171,00 3.176,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 4.496,00 0,00 3.166,00 3.171,00 3.176,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 4.496,00 0,00 3.166,00 3.171,00 3.176,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 4.431,00 0,00 3.166,00 3.171,00 3.176,00 

         Alte active fixe 71.01.30 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.10.06.01.03 41.308,00 0,00 38.552,00 39.162,00 39.772,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 36.590,30 0,00 38.452,00 39.062,00 39.672,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 29.342,00 0,00 31.804,00 32.354,00 32.500,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 28.642,00 0,00 31.804,00 32.354,00 32.500,00 

         Salarii de baza 10.01.01 16.176,00 0,00 31.804,00 32.354,00 32.500,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 1.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 7.028,30 0,00 6.423,00 6.478,00 6.937,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 3.445,30 0,00 6.423,00 6.478,00 6.937,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 56,00 0,00 6.423,00 6.478,00 6.937,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 93,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 34,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Piese de schimb 20.01.06 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 2.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 220,00 0,00 225,00 230,00 235,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 220,00 0,00 225,00 230,00 235,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.717,70 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 4.717,70 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 4.717,70 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Constructii 71.01.01 4.661,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 28,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 28,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.10.06.01.06 11.970,00 0,00 10.420,00 10.530,00 10.640,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 11.410,00 0,00 10.420,00 10.530,00 10.640,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 8.895,00 0,00 8.630,00 8.835,00 8.840,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 8.545,00 0,00 8.630,00 8.835,00 8.840,00 

         Salarii de baza 10.01.01 6.000,00 0,00 8.630,00 8.835,00 8.840,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 2.431,00 0,00 1.700,00 1.600,00 1.700,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 1.001,00 0,00 1.700,00 1.600,00 1.700,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 22,00 0,00 1.700,00 1.600,00 1.700,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 84,00 0,00 90,00 95,00 100,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 84,00 0,00 90,00 95,00 100,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        UNITATI MEDICO-SOCIALE 66.10.06.03 2.271,00 0,00 2.330,00 2.430,00 2.430,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.271,00 0,00 2.330,00 2.430,00 2.430,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 1.946,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.100,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 1.881,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.100,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.118,00 0,00 2.000,00 2.100,00 2.100,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 553,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 325,00 0,00 330,00 330,00 330,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 325,00 0,00 330,00 330,00 330,00 

         Medicamente 20.04.01 230,00 0,00 330,00 330,00 330,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 20.260,00 0,00 17.581,00 17.839,00 17.857,00 

    SERVICII CULTURALE 67.10.03 20.260,00 0,00 17.581,00 17.839,00 17.857,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 19.370,00 0,00 17.231,00 17.439,00 17.457,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 11.600,00 0,00 10.035,00 10.470,00 10.470,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 11.026,00 0,00 10.035,00 10.470,00 10.470,00 

         Salarii de baza 10.01.01 10.130,00 0,00 10.035,00 10.470,00 10.470,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 7.670,00 0,00 7.196,00 6.969,00 6.987,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 5.447,00 0,00 7.196,00 6.969,00 6.987,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 94,00 0,00 7.196,00 6.969,00 6.987,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 3.165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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20.06.01+20.06.02) 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 1.331,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 890,00 0,00 350,00 400,00 400,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 890,00 0,00 350,00 400,00 400,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 530,00 0,00 350,00 400,00 400,00 

         Constructii 71.01.01 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 132,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 213,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        MUZEE 67.10.03.03 13.549,00 0,00 12.131,00 12.389,00 12.407,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 13.060,00 0,00 12.031,00 12.289,00 12.307,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 7.300,00 0,00 6.535,00 6.770,00 6.770,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 6.916,00 0,00 6.535,00 6.770,00 6.770,00 

         Salarii de baza 10.01.01 6.235,00 0,00 6.535,00 6.770,00 6.770,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 5.700,00 0,00 5.496,00 5.519,00 5.537,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 4.544,00 0,00 5.496,00 5.519,00 5.537,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 59,00 0,00 5.496,00 5.519,00 5.537,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 2.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 489,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 489,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 489,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Constructii 71.01.01 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 132,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 202,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.10.03.03.01 2.020,00 0,00 2.140,00 2.381,00 2.391,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.900,00 0,00 2.140,00 2.381,00 2.391,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 1.300,00 0,00 1.730,00 1.961,00 1.961,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 1.223,00 0,00 1.730,00 1.961,00 1.961,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.109,00 0,00 1.730,00 1.961,00 1.961,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 600,00 0,00 410,00 420,00 430,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 250,00 0,00 410,00 420,00 430,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 0,00 410,00 420,00 430,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL 

PALTANEA" 
67.10.03.03.02 3.015,00 0,00 3.167,00 3.174,00 3.182,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.900,00 0,00 3.167,00 3.174,00 3.182,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 2.000,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 1.905,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.684,00 0,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 900,00 0,00 867,00 874,00 882,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 812,00 0,00 867,00 874,00 882,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 5,00 0,00 867,00 874,00 882,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 

NATURII "RASVAN ANGHELUTA" 
67.10.03.03.03 8.514,00 0,00 6.824,00 6.834,00 6.834,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 8.260,00 0,00 6.724,00 6.734,00 6.734,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 4.000,00 0,00 2.505,00 2.509,00 2.509,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 3.788,00 0,00 2.505,00 2.509,00 2.509,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.442,00 0,00 2.505,00 2.509,00 2.509,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 4.200,00 0,00 4.219,00 4.225,00 4.225,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 3.482,00 0,00 4.219,00 4.225,00 4.225,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 50,00 0,00 4.219,00 4.225,00 4.225,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 2.367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 

20.04.04) 
20.04 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 254,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 254,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 254,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Constructii 71.01.01 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 132,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Alte active fixe 71.01.30 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.10.03.30 6.711,00 0,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 6.310,00 0,00 5.200,00 5.150,00 5.150,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 4.300,00 0,00 3.500,00 3.700,00 3.700,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 4.110,00 0,00 3.500,00 3.700,00 3.700,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.895,00 0,00 3.500,00 3.700,00 3.700,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.970,00 0,00 1.700,00 1.450,00 1.450,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 903,00 0,00 1.700,00 1.450,00 1.450,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 35,00 0,00 1.700,00 1.450,00 1.450,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 401,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 401,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 41,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

         Constructii 71.01.01 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 11,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            BIBLIOTECA "VA URECHIA" 67.10.03.30.01 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE 

JOS" 
67.10.03.30.02 6.681,00 0,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 6.280,00 0,00 5.200,00 5.150,00 5.150,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 4.300,00 0,00 3.500,00 3.700,00 3.700,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 4.110,00 0,00 3.500,00 3.700,00 3.700,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.895,00 0,00 3.500,00 3.700,00 3.700,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.940,00 0,00 1.700,00 1.450,00 1.450,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 903,00 0,00 1.700,00 1.450,00 1.450,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 35,00 0,00 1.700,00 1.450,00 1.450,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 604,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 823,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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neîncadrate 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 401,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 401,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 41,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

         Constructii 71.01.01 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 11,00 0,00 250,00 300,00 300,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 5.905,00 0,00 6.300,00 6.600,00 6.600,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.10.12 5.905,00 0,00 6.300,00 6.600,00 6.600,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.745,00 0,00 6.200,00 6.500,00 6.500,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 4.000,00 0,00 4.500,00 4.700,00 4.700,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 

la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 3.813,00 0,00 4.500,00 4.700,00 4.700,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.401,00 0,00 4.500,00 4.700,00 4.700,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.662,00 0,00 1.700,00 1.800,00 1.800,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 717,00 0,00 1.700,00 1.800,00 1.800,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 2,00 0,00 1.700,00 1.800,00 1.800,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 543,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+

59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 160,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 160,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 160,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

         Alte active fixe 71.01.30 160,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.10 -20.969,00 -1.378,43 0,00 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 
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SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE 

 
-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI    COD 

BUGET  2020 

TOTAL 

Din care credite 

bug. destinate 

stingerii plăţilor 

restante 
 

1 2 3 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) 00.01 367.667,30 0,00 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 210.854,30 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 210.854,30 0,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 00.13 218,00 0,00 

   Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10 218,00 0,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) 30.10.05 218,00 0,00 

         Alte venituri din concesiuni si inchiriere de catre institutiile publice 30.10.05.30 218,00 0,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 210.636,30 0,00 

   Venituri din prestari servicii si alte activitati (cod 

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10.21+33.10.3

0 la 33.10.32+33.10.50) 

33.10 212.129,00 0,00 

      Venituri din prestari de servicii 33.10.08 2.621,00 0,00 

      Venituri din cercetare 33.10.20 2,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 144.301,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 33.10.30 58.974,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii 

ale Ministerului Sanatatii 
33.10.31 1.500,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 4.714,00 0,00 

      Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 17,00 0,00 

   Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) 36.10 1.817,00 0,00 

      Alte venituri 36.10.50 1.817,00 0,00 

   Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 -3.309,70 0,00 

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

semnul minus) 
37.10.03 -3.309,70 0,00 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 156.813,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 156.813,00 0,00 

   Subventii de la alte administratii (cod 

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33) 
43.10 156.813,00 0,00 

      Subventii pentru institutii publice 43.10.09 33.083,00 0,00 

      Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 43.10.10 3.950,00 0,00 

      Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea cresterilor 

salariale 
43.10.33 119.780,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.10 387.608,30 1.378,43 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 387.608,30 1.378,43 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 274.481,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 262.646,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 176.678,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 45.845,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 18.186,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.001,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 14,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 34,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 10.078,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.810,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 4.203,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 4.203,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7.632,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.520,60 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,10 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0,20 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,05 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,05 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 6.111,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 110.443,30 1.378,43 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 38.365,30 1.180,69 

         Furnituri de birou 20.01.01 651,00 9,56 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.188,00 3,70 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 11.043,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.921,00 1.091,16 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 467,30 35,03 

         Piese de schimb 20.01.06 1.728,00 0,00 

         Transport 20.01.07 325,00 0,77 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 769,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 3.977,00 17,52 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 15.296,00 22,95 

      Reparatii curente 20.02 1.769,00 1,17 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.394,00 16,69 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.109,00 16,69 

         Hrana pentru animale 20.03.02 285,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 60.788,00 167,93 

         Medicamente 20.04.01 32.017,00 105,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 12.556,00 12,88 

         Reactivi 20.04.03 10.920,00 45,41 

         Dezinfectanti 20.04.04 5.295,00 4,64 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 1.740,00 1,82 

         Uniforme si echipament 20.05.01 210,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 241,00 0,00 
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         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.289,00 1,82 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 190,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 162,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 28,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.070,00 1,64 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 63,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 137,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 239,00 3,60 

      Protectia muncii 20.14 272,50 2,84 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 2.415,50 2,05 

         Reclama si publicitate 20.30.01 36,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 28,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 149,00 0,60 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 2,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.200,50 1,45 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 2.684,00 0,00 

      Burse 59.01 147,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 2.537,00 0,00 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 7.190,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.190,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.800,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 4.580,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.320,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 11,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 244,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 5,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 115,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 115,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 105,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0,60 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,10 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0,20 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,05 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,05 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 104,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 2.330,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.945,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 22,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 17,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 81,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 66,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 218,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 62,00 0,00 

         Transport 20.01.07 3,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 24,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.385,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 67,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 111,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 162,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 162,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 35,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 35,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 20,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 22,50 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 31,50 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 18,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10,50 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 60,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 60,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 54.10.10 2.230,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.230,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 2.100,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 2.010,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.920,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 6,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 84,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 35,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 35,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 55,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0,60 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,10 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 0,20 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,05 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,05 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 54,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 130,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 82,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 7,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 2,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 6,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 15,00 0,00 
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         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 42,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 1,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 15,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 15,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 15,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 15,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 10,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 2,50 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 3,50 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 0,50 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10.50 4.960,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.960,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 2.700,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 2.570,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.400,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 160,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 5,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 80,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 80,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 50,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 50,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 2.200,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.863,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 15,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 17,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 80,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 65,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 210,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 60,00 0,00 

         Transport 20.01.07 3,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 18,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.370,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 25,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 110,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 147,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 147,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 20,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 20,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 10,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 20,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 28,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 18,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 60,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 60,00 0,00 

INVATAMANT 65.10 21,00 0,00 

    INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN NIVEL 65.10.07 21,00 0,00 

        INVATAMANT SPECIAL 65.10.07.04 21,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 21,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 21,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 16,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 12,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 3,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 2,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 2,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN" 65.10.07.04.02 11,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 11,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 11,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 6,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 2,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 3,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 2,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 2,00 0,00 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION MEHEDINTI" 65.10.07.04.03 10,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 10,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 10,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 10,00 0,00 

SANATATE 66.10 355.282,30 1.378,43 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI 66.10.06 355.282,30 1.378,43 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 355.282,30 1.378,43 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 254.081,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 243.227,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 159.827,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 44.734,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 18.072,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.001,00 0,00 
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         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 14,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 8.771,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.805,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 3.671,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 3.671,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7.183,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.520,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 5.663,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 98.760,30 1.378,43 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 30.240,30 1.180,69 

         Furnituri de birou 20.01.01 533,00 9,56 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.060,00 3,70 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 9.420,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.683,00 1.091,16 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 128,30 35,03 

         Piese de schimb 20.01.06 1.640,00 0,00 

         Transport 20.01.07 297,00 0,77 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 529,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.940,00 17,52 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 12.010,00 22,95 

      Reparatii curente 20.02 1.390,00 1,17 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.599,00 16,69 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.599,00 16,69 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 60.782,00 167,93 

         Medicamente 20.04.01 32.014,00 105,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 12.556,00 12,88 

         Reactivi 20.04.03 10.920,00 45,41 

         Dezinfectanti 20.04.04 5.292,00 4,64 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 1.276,00 1,82 

         Uniforme si echipament 20.05.01 150,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 225,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 901,00 1,82 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 89,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 85,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.070,00 1,64 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 16,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 128,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 153,00 3,60 

      Protectia muncii 20.14 241,00 2,84 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 776,00 2,05 

         Reclama si publicitate 20.30.01 18,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 20,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 67,00 0,60 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 671,00 1,45 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 2.441,00 0,00 

      Burse 59.01 147,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 2.294,00 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.10.06.01 353.011,30 1.378,43 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 353.011,30 1.378,43 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 252.135,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 241.346,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 158.709,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 44.181,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 17.925,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.001,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 14,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 8.709,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.804,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 3.650,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 3.650,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7.139,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.520,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 5.619,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 98.435,30 1.378,43 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 30.240,30 1.180,69 

         Furnituri de birou 20.01.01 533,00 9,56 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.060,00 3,70 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 9.420,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.683,00 1.091,16 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 128,30 35,03 

         Piese de schimb 20.01.06 1.640,00 0,00 

         Transport 20.01.07 297,00 0,77 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 529,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.940,00 17,52 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 12.010,00 22,95 

      Reparatii curente 20.02 1.390,00 1,17 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.599,00 16,69 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.599,00 16,69 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 60.457,00 167,93 

         Medicamente 20.04.01 31.784,00 105,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 12.541,00 12,88 

         Reactivi 20.04.03 10.920,00 45,41 

         Dezinfectanti 20.04.04 5.212,00 4,64 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 1.276,00 1,82 
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         Uniforme si echipament 20.05.01 150,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 225,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 901,00 1,82 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 89,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 85,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.070,00 1,64 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 16,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 128,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 153,00 3,60 

      Protectia muncii 20.14 241,00 2,84 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 776,00 2,05 

         Reclama si publicitate 20.30.01 18,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 20,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 67,00 0,60 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 671,00 1,45 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 2.441,00 0,00 

      Burse 59.01 147,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 2.294,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 66.10.06.01.01 271.836,00 1.126,19 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 271.836,00 1.126,19 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 193.065,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 184.585,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 122.934,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 31.683,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 14.409,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 6.015,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 6.504,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.039,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 3.500,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 3.500,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 4.980,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 735,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 4.245,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 76.824,00 1.126,19 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 23.609,00 1.126,19 

         Furnituri de birou 20.01.01 330,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 880,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 7.500,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.043,00 1.091,16 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 53,00 35,03 

         Piese de schimb 20.01.06 1.570,00 0,00 

         Transport 20.01.07 288,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 431,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 364,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 10.150,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 920,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.600,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.600,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 48.231,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 22.351,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 11.880,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 9.000,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 5.000,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 700,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 50,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 90,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 560,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 64,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 60,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 4,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.000,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 7,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 43,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 100,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 550,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 50,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 500,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 1.947,00 0,00 

      Burse 59.01 147,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 1.800,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA" 66.10.06.01.02 33.175,00 252,24 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 33.175,00 252,24 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 20.833,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 19.574,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 13.599,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.378,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.166,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 456,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 2,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 783,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 190,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.259,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 785,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 474,00 0,00 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 
1 2 3 4 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 12.152,00 252,24 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.185,00 54,50 

         Furnituri de birou 20.01.01 125,00 9,56 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 67,00 3,70 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 445,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 180,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 9,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 50,00 0,00 

         Transport 20.01.07 9,00 0,77 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 44,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 256,00 17,52 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.000,00 22,95 

      Reparatii curente 20.02 90,00 1,17 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 264,00 16,69 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 264,00 16,69 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 9.054,00 167,93 

         Medicamente 20.04.01 8.053,00 105,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 171,00 12,88 

         Reactivi 20.04.03 730,00 45,41 

         Dezinfectanti 20.04.04 100,00 4,64 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 196,00 1,82 

         Uniforme si echipament 20.05.01 25,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 45,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 126,00 1,82 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 10,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 10,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 40,00 1,64 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 5,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 28,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 48,00 3,60 

      Protectia muncii 20.14 75,00 2,84 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 157,00 2,05 

         Reclama si publicitate 20.30.01 5,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 9,00 0,60 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 143,00 1,45 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 190,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 190,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.10.06.01.03 36.590,30 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 36.590,30 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 29.342,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 28.642,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 16.176,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 8.300,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.550,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 1.110,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 12,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 942,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 550,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 700,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 700,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 7.028,30 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.445,30 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 56,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 93,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.150,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 410,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 34,30 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 10,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 42,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 800,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 850,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 200,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 650,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 650,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 2.460,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 1.150,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 370,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 840,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 100,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 140,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 25,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 50,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 65,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 7,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 7,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 42,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 46,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 36,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 8,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 8,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 20,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 220,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 220,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.10.06.01.06 11.410,00 0,00 
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CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 11.410,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 8.895,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 8.545,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 6.000,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 820,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 800,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 420,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 480,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 25,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 150,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 150,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 200,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 200,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 2.431,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.001,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 22,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 20,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 325,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 50,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 32,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 10,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 12,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 520,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 10,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 180,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 85,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 85,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 712,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 230,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 120,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 350,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 12,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 240,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 50,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 40,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 150,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 8,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 8,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 30,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 100,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 20,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 20,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 33,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 5,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 20,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 8,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 84,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 84,00 0,00 

        UNITATI MEDICO-SOCIALE 66.10.06.03 2.271,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.271,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 1.946,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 1.881,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.118,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 553,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 147,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 62,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 21,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 21,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 44,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 44,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 325,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 325,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 230,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 15,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 80,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 19.370,00 0,00 

    SERVICII CULTURALE 67.10.03 19.370,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 19.370,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 11.600,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 11.026,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 10.130,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 61,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 18,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 817,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 316,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 316,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 258,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 258,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 7.670,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 5.447,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 94,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 51,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 996,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 138,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 113,00 0,00 
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         Piese de schimb 20.01.06 12,00 0,00 

         Transport 20.01.07 20,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 206,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 652,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 3.165,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 213,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 280,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 280,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 6,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 3,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 215,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 215,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 62,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 38,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 24,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 42,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 9,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 56,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 9,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 1.331,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 82,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.249,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 100,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 100,00 0,00 

        MUZEE 67.10.03.03 13.060,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 13.060,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 7.300,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 6.916,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 6.235,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 61,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 13,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 607,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 216,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 216,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 168,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 168,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 5.700,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 4.544,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 59,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 40,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 892,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 124,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 78,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 7,00 0,00 

         Transport 20.01.07 20,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 156,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 607,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 2.561,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 133,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 280,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 280,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 6,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 3,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 135,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 135,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 49,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 32,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 17,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 4,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 41,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 508,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 82,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 426,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 60,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 60,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.10.03.03.01 1.900,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.900,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 1.300,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 1.223,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.109,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 111,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 43,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 43,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 34,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 34,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 600,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 250,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 62,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 7,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 7,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1,00 0,00 
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         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 13,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 137,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 14,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 23,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 11,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 11,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 13,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 13,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 4,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 298,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 82,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 216,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.10.03.03.02 2.900,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.900,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 2.000,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 1.905,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.684,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 53,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 6,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 162,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 57,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 57,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 38,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 38,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 900,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 812,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 5,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 140,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 17,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 11,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 13,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 440,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 180,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 40,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 24,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 24,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 16,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 13,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 3,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 7,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII "RASVAN ANGHELUTA" 67.10.03.03.03 8.260,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 8.260,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.000,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 3.788,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.442,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 8,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 334,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 116,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 116,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 96,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 96,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 4.200,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.482,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 50,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 690,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 100,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 60,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 5,00 0,00 

         Transport 20.01.07 20,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 130,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 30,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 2.367,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 70,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 280,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 280,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 6,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 3,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 100,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 100,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 20,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 6,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 14,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 30,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 210,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 210,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 60,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 60,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.10.03.30 6.310,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 6.310,00 0,00 
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   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.300,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 4.110,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.895,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 210,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 100,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 100,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 90,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 90,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 1.970,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 903,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 35,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 11,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 104,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 14,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 35,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 5,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 50,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 45,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 604,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 80,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 80,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 80,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 13,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 6,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 7,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 38,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 9,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 9,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 823,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 823,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 40,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 40,00 0,00 

            BIBLIOTECA "VA URECHIA" 67.10.03.30.01 30,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 30,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 30,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 30,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.10.03.30.02 6.280,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 6.280,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.300,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 4.110,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.895,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 210,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 100,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 100,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 90,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 90,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 1.940,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 903,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 35,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 11,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 104,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 14,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 35,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 5,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 50,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 45,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 604,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 80,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 80,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 80,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 13,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 6,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 7,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 8,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 9,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 9,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 823,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 823,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 40,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 40,00 0,00 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 5.745,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.10.12 5.745,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.745,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.000,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la '10.01.17+10.01.30) 10.01 3.813,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.401,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.050,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 114,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 246,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 101,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 101,00 0,00 
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      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 86,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 86,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 20 1.662,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 717,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 2,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 60,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 543,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 33,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 14,00 0,00 

         Transport 20.01.07 5,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 10,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 42,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 55,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 515,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 510,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 5,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 84,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 60,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 16,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 8,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 4,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 4,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 10,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 20.30 275,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 270,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 
59 83,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 83,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.10 -19.941,00 -1.378,43 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 
-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI COD 

BUGET  2020 

TOTAL 

Din care credite 
bug. destinate 

stingerii plăţilor 

restante 
 

1 2 3 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) 00.01 50.251,70 0,00 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 3.309,70 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 3.309,70 0,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 00.14 3.309,70 0,00 

   Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 37.10 3.309,70 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 3.309,70 0,00 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 46.942,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 00.18 46.942,00 0,00 

   Subventii de la alte administratii (cod 

43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31+43.10.33) 
43.10 46.942,00 0,00 

      Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 43.10.14 45.877,00 0,00 

      Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 1.065,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.10 51.279,70 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 51.279,70 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 51.279,70 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 50.792,70 0,00 

         Constructii 71.01.01 4.731,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 44.852,40 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 232,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 977,30 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 487,00 0,00 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 1.042,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.042,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.042,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 915,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 904,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 11,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 127,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 54.10.10 15,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 15,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 15,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 15,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 4,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 11,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10.50 1.027,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.027,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.027,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 900,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 900,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 127,00 0,00 

SANATATE 66.10 49.187,70 0,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI 66.10.06 49.187,70 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.10.06.01 49.187,70 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 49.187,70 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 49.187,70 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 49.187,70 0,00 

         Constructii 71.01.01 4.661,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 43.816,40 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 117,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 593,30 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 66.10.06.01.01 39.414,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 39.414,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 39.414,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 39.414,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 38.797,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 117,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 500,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA" 66.10.06.01.02 4.496,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.496,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 4.496,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 4.496,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 4.431,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 65,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.10.06.01.03 4.717,70 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.717,70 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 4.717,70 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 4.717,70 0,00 

         Constructii 71.01.01 4.661,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 28,40 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 28,30 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.10.06.01.06 560,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 560,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 560,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 560,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 560,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 890,00 0,00 
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    SERVICII CULTURALE 67.10.03 890,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 890,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 890,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 530,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 70,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 132,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 115,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 213,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 360,00 0,00 

        MUZEE 67.10.03.03 489,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 489,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 489,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 489,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 40,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 132,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 115,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 202,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.10.03.03.01 120,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 120,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 120,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 120,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 120,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.10.03.03.02 115,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 115,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 115,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 115,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 115,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII "RASVAN ANGHELUTA" 67.10.03.03.03 254,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 254,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 254,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 254,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 40,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 132,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 82,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.10.03.30 401,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.10.03.30.02 401,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 401,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 401,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 41,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 30,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 11,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 360,00 0,00 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 160,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.10.12 160,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 160,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 160,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 160,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 160,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.10 -1.028,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti
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PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE PENTRU ANUL 2020 ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2021—2023 

 
-mii lei- 

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI 

BUGET 2020 
 ESTIMARI 

2021 
 ESTIMARI 2022 

ESTIMARI 

2023 

Estimari anii 

ulteriori 

GRUPA/     EFECTUATE 

SURSA     până la 

      31.12.2019 
 
 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

TOTAL SURSE DE FINANŢARE 
I 759.831,30 123.069,00 592.609,30 33.406,00 5.371,00 5.376,00 0,00 

II 759.831,30 123.069,00 592.609,30 33.406,00 5.371,00 5.376,00 0,00 

 02 Buget local I 692.755,60 121.536,00 541.329,60 28.690,00 600,00 600,00 0,00 

     din care: II 692.755,60 121.536,00 541.329,60 28.690,00 600,00 600,00 0,00 

51 Transferuri de capital I 46.942,00 0,00 46.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 46.942,00 0,00 46.942,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 Transferuri interne I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 473.706,50 93.222,00 360.089,50 20.395,00 0,00 0,00 0,00 

  II 473.706,50 93.222,00 360.089,50 20.395,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 172.107,10 28.314,00 134.298,10 8.295,00 600,00 600,00 0,00 

  II 172.107,10 28.314,00 134.298,10 8.295,00 600,00 600,00 0,00 

72 Active financiare  I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 67.075,70 1.533,00 51.279,70 4.716,00 4.771,00 4.776,00 0,00 

     din care: II 67.075,70 1.533,00 51.279,70 4.716,00 4.771,00 4.776,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 67.075,70 1.533,00 51.279,70 4.716,00 4.771,00 4.776,00 0,00 

  II 67.075,70 1.533,00 51.279,70 4.716,00 4.771,00 4.776,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

 02 Buget local I 565.506,00 121.536,00 418.839,00 23.931,00 600,00 600,00 0,00 

     din care: II 565.506,00 121.536,00 418.839,00 23.931,00 600,00 600,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 448.471,00 93.222,00 334.854,00 20.395,00 0,00 0,00 0,00 

  II 448.471,00 93.222,00 334.854,00 20.395,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 117.035,00 28.314,00 83.985,00 3.536,00 600,00 600,00 0,00 

  II 117.035,00 28.314,00 83.985,00 3.536,00 600,00 600,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 18.816,00 1.533,00 4.470,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

     din care: II 18.816,00 1.533,00 4.470,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 18.816,00 1.533,00 4.470,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

  II 18.816,00 1.533,00 4.470,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

 02 Buget local I 36.972,00 0,00 32.213,00 4.759,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 36.972,00 0,00 32.213,00 4.759,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 36.972,00 0,00 32.213,00 4.759,00 0,00 0,00 0,00 

  II 36.972,00 0,00 32.213,00 4.759,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 1.411,00 0,00 261,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

     din care: II 1.411,00 0,00 261,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.411,00 0,00 261,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

  II 1.411,00 0,00 261,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  
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 02 Buget local I 43.335,60 0,00 43.335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 43.335,60 0,00 43.335,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020   25.235,50 0,00 25.235,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    25.235,50 0,00 25.235,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 18.100,10 0,00 18.100,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 18.100,10 0,00 18.100,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Active financiare  I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 46.848,70 0,00 46.548,70 100,00 100,00 100,00 0,00 

     din care: II 46.848,70 0,00 46.548,70 100,00 100,00 100,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 46.848,70 0,00 46.548,70 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 46.848,70 0,00 46.548,70 100,00 100,00 100,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 

 02 Buget local I 12.763,00 0,00 12.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 12.763,00 0,00 12.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 12.763,00 0,00 12.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.763,00 0,00 12.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

 02 Buget local I 19.937,60 0,00 19.937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 19.937,60 0,00 19.937,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 11.376,50 0,00 11.376,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 11.376,50 0,00 11.376,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 8.561,10 0,00 8.561,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 8.561,10 0,00 8.561,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 45.251,40 0,00 45.251,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 45.251,40 0,00 45.251,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 45.251,40 0,00 45.251,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 45.251,40 0,00 45.251,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

 02 Buget local I 8.271,00 0,00 8.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 8.271,00 0,00 8.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 1.096,00 0,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.096,00 0,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 7.175,00 0,00 7.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

 02 Buget local I 2.364,00 0,00 2.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 2.364,00 0,00 2.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 2.364,00 0,00 2.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.364,00 0,00 2.364,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

72 Active financiare  I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 1.593,30 0,00 1.293,30 100,00 100,00 100,00 0,00 

     din care: II 1.593,30 0,00 1.293,30 100,00 100,00 100,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.593,30 0,00 1.293,30 100,00 100,00 100,00 0,00 
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  II 1.593,30 0,00 1.293,30 100,00 100,00 100,00 0,00 

 02 BUGET LOCAL I 713.547,60 121.536,00 541.329,60 46.327,00 3.755,00 600,00 0,00 

     din care: II 713.547,60 121.536,00 541.329,60 46.327,00 3.755,00 600,00 0,00 

CAPITOL 51.02 I 16.135,00 8.688,00 7.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 16.135,00 8.688,00 7.447,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 1.096,00 0,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.096,00 0,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 15.039,00 8.688,00 6.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 15.039,00 8.688,00 6.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 13.641,00 8.688,00 4.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 13.641,00 8.688,00 4.953,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hangar elicopter şi staţie carburanţi  I 2.865,00 2.565,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(executie, proiectare si executie bransamente, avize, acorduri, asistenta tehnicã) II 2.865,00 2.565,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parcare supraetajată - Spiatlul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol  I 9.778,00 6.088,00 3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andrei (executie, avize, acorduri, autorizatie de executie, asistenta tehnicã, etape) II 9.778,00 6.088,00 3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatii imobil str. Eroilor nr.7, Galati I 930,00 31,00 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 930,00 31,00 899,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Panou siglã luminoasã Consiliul Judetean Galati (proiectare, executie lucrare) I 68,00 4,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 68,00 4,00 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 1.096,00 0,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.096,00 0,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.398,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.398,00 0,00 1.398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 261,00 0,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 261,00 0,00 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Computer de birou   11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimantã multifunctionalã   17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Computer de birou   4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimantã multifunctionalã A3 color   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Multifumctionale monocrom A3 6 buc   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat pentru determinarea prezentei în salivã a substantelor stupefiante 9 buc   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laptop   4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 1.096,00 0,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.096,00 0,00 1.096,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Digitizare arhivã   203,00 0,00 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dezvoltare sistem informatic pentru arhivã electronicã   155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare studii ptr elaborarea Planului Strategic Institutional   143,00 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Strategia de Dezvoltare a judetului Galati   357,00 0,00 357,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Realizare analiza/diagnoze   238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 1.137,00 0,00 1.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.137,00 0,00 1.137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solutie informaticã - backup date   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Faronics Deep Freeze - 10 buc   4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Windows 10 Professional Retail USB - 10 buc   11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licentã Autocad   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reînnoire licente antivirus calculatoare si servere ptr sustenabilitatea proiectului "e-Galati, servicii 

publice ptr cetãteni" - 18 buc 
  4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reînnoire licente antivirus calculatoare si servere ptr sustenabilitatea proiectului "Servicii publice 

electronice ptr o administratie publicã eficientã în judetul Galati"-  66 buc 
  6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reînnoire licente antivirus calculatoare si servere ptr sustenabilitatea proiectului "Administratie 

pentru cetãteni - servicii eficiente si de calitate" - 18 buc 
  4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Revizuire PATJ   238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente O&O DiskImage ProV14 Professional - 5 buc   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Licentã soft venituri   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actualizare licente Oracle   250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, avize, acorduri, taxe sa)   500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 54.02 
I 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

II 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 65.02 I 727,00 0,00 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 727,00 0,00 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 727,00 0,00 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 727,00 0,00 727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 702,00 0,00 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 702,00 0,00 702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spatiu de joacã situat în str. Regiment 11 Siret nr. 7 bis la Scoala specialã P.P.Neveanu I 227,00 0,00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 227,00 0,00 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare teren sport Scoala gimnazialã specialã C-tin Pufan I 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centralã corp B scoala veche si cantinã  (Scoala Prof. Sp. Emil Garleanu) I 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cabina pazã Scoala gimnazialã specialã C-tin Pufan   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimantã multifunctionalã   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 66.02 I 170.693,30 5.048,00 142.305,30 20.185,00 3.155,00 0,00 0,00 

  II 170.693,30 5.048,00 142.305,30 20.185,00 3.155,00 0,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 45.877,00 0,00 45.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 45.877,00 0,00 45.877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020   83.732,50 153,00 60.239,50 20.185,00 3.155,00 0,00 0,00 

    83.732,50 153,00 60.239,50 20.185,00 3.155,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 41.083,80 4.895,00 36.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 41.083,80 4.895,00 36.188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                  

                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 51.564,00 153,00 48.863,00 2.548,00 0,00 0,00 0,00 

  II 51.564,00 153,00 48.863,00 2.548,00 0,00 0,00 0,00 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă I 40.959,00 0,00 40.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Sf. Apostol Andrei II 40.959,00 0,00 40.959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate   I 11.662,00 150,00 4.312,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 

al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei II 11.662,00 150,00 4.312,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, modernizare si dotare Unitate Primiri Urgentã, Spitalul Clinic    6.293,00 153,00 3.592,00 2.548,00 0,00 0,00 0,00 

Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei (inclusiv deviere retele utilitãti)   6.293,00 153,00 3.592,00 2.548,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate   I 8.659,00 276,00 3.287,00 1.941,00 3.155,00 0,00 0,00 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati II 8.659,00 276,00 3.287,00 1.941,00 3.155,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate   I 10.381,00 137,00 4.296,00 5.948,00 0,00 0,00 0,00 

al Spitalului orãsenesc Tg. Bujor II 10.381,00 137,00 4.296,00 5.948,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 24.682,00 4.895,00 19.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 24.682,00 4.895,00 19.787,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laborator microbiologie moleculară pentru evaluarea imunologică şi virusologică a I 11.986,00 4.869,00 7.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 pacienţilor cu infecţii HIV şi pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecţii virale 

cronice, infecţii virale şi infecţii bacteriene, cameră sterilizare, arhivă, secţie dermatologie şi 

infecţii transmise sexual, secţie boli infecţioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, cabinet didactic, 

vestiare - Spitalul de boli infectioase - expertiza, documentatie desfiintare, avize, acorduri, 

II 11.986,00 4.869,00 7.117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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autorizatie desfiintare   

Lucrãri tehnico-edilitare si sitematizare verticalã aferente investitiei Locuinte ptr tineri, I 1.188,00 26,00 1.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

destinate închirierii specialistilor din sãnãtate, judetul Galati II 1.188,00 26,00 1.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Siglã luminoasã Radioterapie I 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clãdire pentru relocare sediu prosectura medicinã legalã I 10.605,00 0,00 10.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10.605,00 0,00 10.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Infiintare sistem de încãlzire Serviciul de Ambulantã Judetean Galati I 552,00 50,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 552,00 50,00 502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construire Pavilion Pediatrie si modernizare Spital Orãsenesc Tg. Bujor I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizare fatade la clãdirea existentã Unitate Primiri Urgentã a Spitalului Clinic  I 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei  II 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inchidere perimetralã partialã cu panouri usoare neportante Sectia Radioterapie din  I 139,00 15,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spitalul Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei  II 139,00 15,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 8.320,00 0,00 8.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 8.320,00 0,00 8.320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare SectieCardiologie Interventionalã Spitalul Clinic Judetean de Urgentã  I 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sf. Apostol Andrei II 8.300,00 0,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase  I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sf. Cuvioasa Parascheva II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cresterea eficientei energetice Spitalul Orãsenesc Tg. Bujor I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 11.376,50 0,00 11.376,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 11.376,50 0,00 11.376,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 582,00 0,00 8.081,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 582,00 0,00 8.081,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 11.376,50 0,00 11.376,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 11.376,50 0,00 11.376,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agitator magnetic   6,70 0,00 6,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor gaze și electroliţi   54,80 0,00 54,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor imunologie automat cu stație PC   200,70 0,00 200,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor microbiologie automat cu stație PC   105,80 0,00 105,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat radiologie mobil   503,40 0,00 503,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aspirator secreții portabil - 2 buc   15,40 0,00 15,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoclav sterilizare laborator - 2 buc   32,20 0,00 32,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Balanţă automată   5,50 0,00 5,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Canapea de consultație/examinare 2 secțiuni pentru cabinetul de consultații - 6 buc   32,90 0,00 32,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cântar cu taliometru - 4 buc   17,60 0,00 17,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrifugă laborator - 2 buc   81,30 0,00 81,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coagulometru automat   89,30 0,00 89,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Computer cu imprimantă multifuncțională- 6 buc   33,50 0,00 33,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Congelator   5,50 0,00 5,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap modular depozitare reactivi și materiale de laborator - 2 buc   18,50 0,00 18,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap pentru instrumentarul steril   2,90 0,00 2,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf doppler color portabil - 2 buc   89,50 0,00 89,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf doppler color staționar   155,80 0,00 155,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf 12 canale   22,90 0,00 22,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter - 2 buc   106,40 0,00 106,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etuvă cu ventilație - 2 buc   22,30 0,00 22,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Etuvă-pupinel   3,90 0,00 3,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Frigider profesional 2 uși - 2 buc   14,30 0,00 14,3 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalaţie de apă purificată   18,00 0,00 18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instrumentar obstetrică-ginecologie - valve, specule vaginale, pense port-tampon + buton, trusă de   10,40 0,00 10,4 0,00 0,00 0,00 0,00 
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chiuretaj uterin, trusă de mică chirurgie 

Lampă bactericidă cu ultraviolete - 5 buc   21,90 0,00 21,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Linie completă ELISA cu analizor cu chemiluminiscenţă   79,40 0,00 79,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masă examinare ginecologică   26,20 0,00 26,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masă de lucru din inox cu polițe sub masă - 9 buc   40,60 0,00 40,6 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masă de lucru din inox cu rafturi deasupra mesei - 2 buc   13,70 0,00 13,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masă laborator pentru depozitarea temporară a fluidelor prelevate   4,20 0,00 4,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microscop binocular optic digital   24,70 0,00 24,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nebulizator dezinfecție - 2 buc   31,50 0,00 31,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Negatoscop filme radiologice - 2 buc   5,40 0,00 5,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pat - 6 buc   22,90 0,00 22,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set pipete automate - 2 buc   6,20 0,00 6,2 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaun de recoltare   6,80 0,00 6,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de determinare a VSH   14,90 0,00 14,9 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spirometru - 2 buc   35,50 0,00 35,5 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sterilizator   11,80 0,00 11,8 0,00 0,00 0,00 0,00 

Termostat (cu temperatură reglabilă)   7,70 0,00 7,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Videocolposcop   62,70 0,00 62,7 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incubator pentru transport  neonatologie    115,00 0,00 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat de radiologie mobil   473,60 0,00 473,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf 12 canale - 3 buc   45,75 0,00 45,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ventilator transport pacienti - 4 buc   52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Developeza automată   19,00 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Computer tomograf   2.454,40 0,00 2.454,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Injectomate - 6 buc   48,45 0,00 48,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat automat de developat filme RX    23,73 0,00 23,73 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat de oxigenoterapie portabil - 4 buc   13,10 0,00 13,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Computer tomograf    1.492,14 0,00 1.492,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Defibrilator  - 3 buc   86,14 0,00 86,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf doppler portabil   78,78 0,00 78,78 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elecrocardiograf cu 12 canale    12,62 0,00 12,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalatie de roentgendiagnostic post grafie si scopie    1.272,68 0,00 1.272,68 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalatie frigorifică pt. deseuri medicale  - 3 buc   18,45 0,00 18,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spirometru portabil - 4 buc   40,27 0,00 40,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cântar cu taliometru   4,40 0,00 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf   20,83 0,00 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem complet videoendoscopie flexibilă    868,70 0,00 868,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

canapea consultatii - 2 buc   6,52 0,00 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

Topograf cornean   212,54 0,00 212,54 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf ocular biometru mod B   95,20 0,00 95,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Holter monitorizare tensiune arterial   11,95 0,00 11,95 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem determinare Inr + Benzi test   5,34 0,00 5,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf portabil   22,85 0,00 22,85 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf portabil   72,24 0,00 72,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa ginecologică   26,18 0,00 26,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter   43,44 0,00 43,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

Videocolposcop   53,27 0,00 53,27 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa Nlp   34,05 0,00 34,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf cu 2 sonde   148,28 0,00 148,28 0,00 0,00 0,00 0,00 

Audiometru   24,08 0,00 24,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

Timpanometru Impedantmetru   25,48 0,00 25,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat de Screening Auditiv   8,93 0,00 8,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electroencefalograf computerizat complet echipat    117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf   324,40 0,00 324,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap cu usi culisabile - 2 buc   5,40 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

carut transport pacienti - 2 buc   9,70 0,00 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

pat superdotat cu monitor - 1 buc   9,60 0,00 9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 
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scaun tratament cu stativ - 6 buc   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

masã ginecologicã - 1 buc   238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

aparat de mezoterapie - 1 buc   3,72 0,00 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

aparat de microdermabraziune - 1 buc   3,74 0,00 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

aparat pentru osteodensitometrie - 1 buc   41,65 0,00 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 

aparat fototerapie UVB cu banda larga (cabina) - 1 buc   128,64 0,00 128,64 0,00 0,00 0,00 0,00 

aparat oxigen portabil - 2 buc   13,33 0,00 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 

aspirator secretii - 1 buc   4,10 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

biomicroscop - 1 buc   72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

canapea consultatii - 2 buc   9,05 0,00 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 

canapea consultatii cu rola pentru folie hartie - 2 buc   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

cantar cu diagnoza - 2 buc   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

monitor portabil - 2 buc   20,23 0,00 20,23 0,00 0,00 0,00 0,00 

defibrilator - 2 buc   78,07 0,00 78,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

dermatoscop - 3 buc   24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dispozitiv pentru crioterapie (Criochirurgie-aplicatoare,recipient  intermediar,vas de stocare,sursa 

de azot lichid) - 1 buc 
  48,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap medical tip fiset (evidenta fise medicale) - 2 buc   9,71 0,00 9,71 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap medicamente - 2 buc   10,96 0,00 10,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipament de tomografie optica coerenta - 1 buc   743,16 0,00 743,16 0,00 0,00 0,00 0,00 

ecodoppler cu doua sonde - 1 buc   305,97 0,00 305,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

electrocauter - 1 buc   30,11 0,00 30,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

electrocauter cu radiofrecventa de 80w - 1 buc   25,14 0,00 25,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

fibroscan - 1 buc   742,56 0,00 742,56 0,00 0,00 0,00 0,00 

lampa bactericida - 2 buc   21,17 0,00 21,17 0,00 0,00 0,00 0,00 

laptop cu imprimanta si soft cu licenta - 2 buc   13,45 0,00 13,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

laser CO2 - 1 buc   125,67 0,00 125,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

masa ginecologica - 1 buc   16,11 0,00 16,11 0,00 0,00 0,00 0,00 

microscop cu fanta intunecata - 1 buc   33,32 0,00 33,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

scaun recolta - 2 buc   17,48 0,00 17,48 0,00 0,00 0,00 0,00 

spirometru - 1 buc   13,20 0,00 13,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

trusa mica chirurgie - 2 buc   9,10 0,00 9,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

videocapilaroscop - 1 buc   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

videodermatoscop - 1 buc   41,67 0,00 41,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

lupã profesionalã cu led   2,62 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

sterilizator aer   5,08 0,00 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 7.499,80 0,00 7.499,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 7.499,80 0,00 7.499,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

masã autopsie - 4 buc   145,20 0,00 145,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

congelator biomedical - 5 buc   122,00 0,00 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

generator gaze toxicologie - 1 buc   119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

congelator mortuar 6 locuri, 2 usi - 1 buc   146,50 0,00 146,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

frigider mortuar 12 locuri, 4 usi - 1 buc   217,80 0,00 217,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

elevator hidraulic mortuar - 1 buc   31,50 0,00 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

dispenser automat încãltãminte - 10 buc   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipament curãtenie cãrucioare diverse modele - 10 buc   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

echipament curãtenie pardosealã - 5 buc   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

laptop - 5 buc   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

statii de lucru IT (cu licentã) - 25 buc   87,50 0,00 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

catedra amfiteatru - 1 buc   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

catedre mici - 3 buc   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

frigider no-frost - 16 buc   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pat spital cu reglaj la cap si picioare cu saltea cu husã impermeabilã - 66 buc   178,20 0,00 178,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

tablã magneticã dublã - 1 buc   4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

tablã magneticã simplã 3 buc   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

televizor - 30 buc   75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

videoproiector - 4 buc   10,80 0,00 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
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sistem sonorizare audio amfiteatru - 1 buc   3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cărucior tratament   26,70 0,00 26,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cărucior transport materiale   13,10 0,00 13,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap medicamente   16,70 0,00 16,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pat odihnă personal   7,20 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap /rafturi pt alimente/veselă   5,80 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap /rafturi pt materiale sanitare   5,80 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap /rafturi pt dezinfectanti   11,50 0,00 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calculator   29,80 0,00 29,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pat terapie intensivă   1.041,30 0,00 1.041,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Targă transport pacienti   23,80 0,00 23,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem radiologic cu brat C   853,30 0,00 853,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem electrofiziologie cardiacă si stimulator cardiac   568,90 0,00 568,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem cartografiere color 3d   398,20 0,00 398,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Generator de radiofrecventă   227,60 0,00 227,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pompă de irigare   28,50 0,00 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Stimulator cardiac extern   56,90 0,00 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Defibrilator   113,80 0,00 113,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Iniectomat/Infuzomat   746,60 0,00 746,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set statie centrală de monitorizare si monitoare functii vitale si telemetrie   1.180,30 0,00 1.180,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coagulometru   56,90 0,00 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor gaze medicale   170,70 0,00 170,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf   45,60 0,00 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echograf Cardiologic   455,10 0,00 455,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set dispozitive distributie gaze medicale   74,00 0,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laringoscop cu trusă de intubatie   5,70 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 582,00 0,00 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    582,00 0,00 582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construire Pavilion Pediatrie si modernizare Spital Orãsenesc Tg. Bujor  

(DE, avize, cote, taxe) 
  82,00 0,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, avize, acorduri, taxe sa)   500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 67.02 I 55.132,00 6.945,00 45.052,00 3.135,00 0,00 0,00 0,00 

  II 55.132,00 6.945,00 45.052,00 3.135,00 0,00 0,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 5.923,00 431,00 2.357,00 3.135,00 0,00 0,00 0,00 

  II 5.923,00 431,00 2.357,00 3.135,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 48.319,00 6.514,00 41.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 48.319,00 6.514,00 41.805,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 5.923,00 431,00 2.357,00 3.135,00 0,00 0,00 0,00 

  II 5.923,00 431,00 2.357,00 3.135,00 0,00 0,00 0,00 

Restaurare si Amenajare Muzeul "Casa Colectiilor" (fosta Farmacie Tinc)  I 3.083,00 301,00 1.243,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 

  II 3.083,00 301,00 1.243,00 1.539,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul "Casa Cuza Vodã" I 2.840,00 130,00 1.114,00 1.596,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.840,00 130,00 1.114,00 1.596,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 47.025,00 6.514,00 40.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 47.025,00 6.514,00 40.511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construcție Muzeul de Artã Vizualã Galati I 24.734,00 6.514,00 18.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 24.734,00 6.514,00 18.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare spatii de creatie plasticã si expozitii în aer liber la Muzeul de Artã I 7.466,00 0,00 7.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 7.466,00 0,00 7.466,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clãdire didacticã ptr. plante exotice I 14.825,00 0,00 14.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 14.825,00 0,00 14.825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 555,00 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 555,00 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baza de agrement cu specific pescãresc Zãtun 2 I 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Siglã luminoasã Biblioteca V.A.Urechia I 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 739,00 0,00 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 739,00 0,00 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Statie de sonorizare Biblioteca V.A. Urechia   45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de securitate antifurt tip RFID   125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 69,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 69,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Escapeland - Dezvoltare si promovare în comun a turismului activ în bazinul Mãrii Negre 

(documentatii tehnice ptr avize, acorduri, alte studii) 
  10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare Salã de Spectacole Centrul Cultural Dunãrea de Jos   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restaurare si amenajare sediu Comisia Europeanã a Dunãrii (DT, DALI, alte studii)   29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baza de agrement cu specific pescãresc Zãtun 2 (SF, PT, DE, RIM,  studiu EA, taxe, comisioane, 

verificare, sa) 
  0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

Spatiu expozitional permanent Zona pescãreascã Prut-Dunãre (DALI, studii)   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentatii tehnice ptr investitii (bransare, deviere retele utilitãti, avize, acorduri, taxe sa)   500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 68.02 I 13.831,30 8.217,00 3.814,30 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 13.831,30 8.217,00 3.814,30 600,00 600,00 600,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 13.671,30 8.217,00 3.654,30 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 13.671,30 8.217,00 3.654,30 600,00 600,00 600,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 12.745,00 8.217,00 2.728,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 12.745,00 8.217,00 2.728,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

Extindere capacitate cazare cu 50 de paturi UMS Gãnesti (inclusiv deviere retele utilitãti) I 12.745,00 8.217,00 2.728,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 12.745,00 8.217,00 2.728,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 265,00 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 265,00 0,00 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare învelitoare acoperis Centrul de Primire copii în regim urgentã "Irene & Stuart" I 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Panou siglã luminoasã DGASPC Galati I 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 661,30 0,00 661,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 661,30 0,00 661,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 605,30 0,00 605,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 605,30 0,00 605,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

autoturism   75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap vertical inox cu usi glisante - 6 buc   32,20 0,00 32,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

masa tip dulap inox cu rebord si usi glisante - 7 buc   20,50 0,00 20,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap frigorific cu 2 usi, capacitate 1300 l - 2 buc   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap frigorific cu 2 usi, capacitate 650 l - 2 buc   10,50 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

rastel inox cu 4 rafturi pline - 6 buc   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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masã prelucrare carne/peste - 1 buc   2,60 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

masã preparare legume - 2 buc   5,20 0,00 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

masinã de gãtit electricã cu 6 plite rotunde si cuptor  - 2 buc   13,50 0,00 13,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

scaun dentist - fotoliu dentar - 1 buc   47,60 0,00 47,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

montecharge - 1 buc   33,60 0,00 33,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

lift transport persoane - 1 buc   282,70 0,00 282,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

tobogan rufe murdare si curate - 2 buc   54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

sistem de control acces - 1 buc   13,90 0,00 13,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidare si modernizare clãdiri anexã sediu DGASPC (schimbare destinatie în arhivã)   45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprejmuire Centrul de Ingrijire si Asistentã ptr persoanele cu dizabilitãti   11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 74.02 I 1.145,00 0,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.145,00 0,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.145,00 0,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.145,00 0,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Galati (documentatie tehnicã, SF,   I 1.000,00   1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

documentatie avize, acorduri, autorizatii, raport EIA, documentatie Aviz Natura 2000, 

 studiu de fundamentare sa) 
II 1.000,00   1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  I 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 145,00 0,00 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Planul judetean de gestionare a deseurilor   95,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Raport de evaluare impact asupra mediului, documentatii, avize si acorduri ptr 

"Strategia de dezvoltare a judetului Galati" 
  30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Raport de evaluare impact asupra mediului, documentatii, avize si acorduri ptr 

"Planul judetean de gestionare a deseurilor" 
  20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 84.02 I 455.869,00 92.638,00 340.824,00 22.407,00 0,00 0,00 0,00 

  II 455.869,00 92.638,00 340.824,00 22.407,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 403.747,00 92.638,00 296.397,00 14.712,00 0,00 0,00 0,00 

  II 403.747,00 92.638,00 296.397,00 14.712,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 52.122,00 0,00 44.427,00 7.695,00 0,00 0,00 0,00 

  II 52.122,00 0,00 44.427,00 7.695,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 390.984,00 92.638,00 283.634,00 14.712,00 0,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 390.984,00 92.638,00 283.634,00 14.712,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile I 74.533,00 18.371,00 56.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Vârlezi-Tg.Bujor-Umbrãresti-Viile-Fârtãnesti-Foltesti (DJ 242) (FEDR) II 74.533,00 18.371,00 56.162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile I 67.371,00 53.175,00 14.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Matca-Valea Mãrului-Cudalbi-Slobozia Conachi-Smârdan (DJ 251) (FEDR) II 67.371,00 53.175,00 14.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul I 39.708,00 9.785,00 29.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Buciumeni-Nicoresti-Cosmesti-Movileni-Barcea (DJ 252) (FEDR) II 39.708,00 9.785,00 29.923,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile  I 40.346,00 6.572,00 33.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Corod-Drãguseni (DJ 251A) II 40.346,00 6.572,00 33.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile  I 33.479,00 1.542,00 16.492,00 15.445,00 0,00 0,00 0,00 

Ivesti-Grivita (DJ 254) II 33.479,00 1.542,00 16.492,00 15.445,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul judetean  I 41.709,00 3,00 29.095,00 12.611,00 0,00 0,00 0,00 

DJ 242A  II 41.709,00 3,00 29.095,00 12.611,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere si modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galati I 121.272,00 4.278,00 62.086,00 54.908,00 0,00 0,00 0,00 

  II 121.272,00 4.278,00 62.086,00 54.908,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile  I 67.925,00 11.307,00 41.906,00 14.712,00 0,00 0,00 0,00 

Pechea-Rediu-Cuca-Fârtãnesti-Mãstãcani (DJ 255) II 67.925,00 11.307,00 41.906,00 14.712,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 17.942,00 0,00 15.006,00 2.936,00 0,00 0,00 0,00 

  II 17.942,00 0,00 15.006,00 2.936,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare si consolidare poduri si podete  I 790,00 35,00 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 790,00 35,00 755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podete pentru acces la proprietãti judeţul Galati I 11.841,00 97,00 8.808,00 2.936,00 0,00 0,00 0,00 

  II 11.841,00 97,00 8.808,00 2.936,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizare drumuri judeţene în judeţul Galaţi I 12.428,00 12.356,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.428,00 12.356,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare tronsoane DJ 242B Beresti-Târgu Bujor si DJ 251 Tecuci-Matca  I 42.745,00 37.374,00 5.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 42.745,00 37.374,00 5.371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 27.130,00 0,00 22.371,00 4.759,00 0,00 0,00 0,00 

  II 27.130,00 0,00 22.371,00 4.759,00 0,00 0,00 0,00 

2.Lucrãri albie pod km 46+500 DJ 251, comuna Pechea  I 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare si modernizare drumuri judeţene în judeţul Galaţi (etapa III) I 13.989,00 0,00 9.230,00 4.759,00 0,00 0,00 0,00 

  II 13.989,00 0,00 9.230,00 4.759,00 0,00 0,00 0,00 

Lucrãri de refacere poduri si drumuri afectate de calamitãtile naturale 2018 I 3.032,00 0,00 3.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 3.032,00 0,00 3.032,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare si modernizare drumuri judeţene - Lucrãri de reabilitare si modernizare sectoare I 8.609,00 0,00 8.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

de drum judetean DJ 251 (etapa 2) II 8.609,00 0,00 8.609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 12.763,00 0,00 12.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.763,00 0,00 12.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 7.050,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 7.050,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 12.763,00 0,00 12.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.763,00 0,00 12.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Achizitie bunuri imobiliare ptr "Modernizare si extindere variantã ocolitoare a 

 municipiului Galati" 
  12.763,00 0,00 12.763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 7.050,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 7.050,00 0,00 7.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentaţii tehnice pentru reparaţii capitale, drumuri, poduri, pasaje, tuneluri şi clădiri aferente 

drumurilor publice (inclusiv documentaţii cadastrale, ridicări topo) şi întocmirea documentaţiei de 

proiectare pe următoarele drumuri judeţene: 

  7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lucrãri albie pod km 46+500 DJ 251, comuna Pechea (expertizã tehnicã, documentatie de avizare)   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 VENITURI PROPRII I 67.075,70 1.533,00 51.279,70 4.716,00 4.771,00 4.776,00 0,00 

     din care: II 67.075,70 1.533,00 51.279,70 4.716,00 4.771,00 4.776,00 0,00 

CAPITOL 54.10 I 1.042,00 0,00 1.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.042,00 0,00 1.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.042,00 0,00 1.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.042,00 0,00 1.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 1.042,00 0,00 1.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 
0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

  II 1.042,00 0,00 1.042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 904,00 0,00 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 904,00 0,00 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fax încorporat la multifunctionala A3 BIZHUB 308   4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilaj acostament   900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Microsoft Office - 10 buc   11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatii capitale gard Baza de agrement Zãtun   132,00 5,00 127,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 66.10 I 63.533,70 1.533,00 49.187,70 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

  II 63.533,70 1.533,00 49.187,70 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 63.533,70 1.533,00 49.187,70 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

  II 63.533,70 1.533,00 49.187,70 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 18.816,00 1.533,00 4.470,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

  II 18.816,00 1.533,00 4.470,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

Consolidare si modernizare Corp E - Bucatarie I 18.816,00 1.533,00 4.470,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

  II 18.816,00 1.533,00 4.470,00 4.266,00 4.271,00 4.276,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 191,00 0,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 191,00 0,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare rampa stocare temporara deseuri menajere I 191,00 0,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 191,00 0,00 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 44.526,70 0,00 44.526,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 44.526,70 0,00 44.526,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 43.933,40 0,00 43.933,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 43.933,40 0,00 43.933,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Echipament PET CT inclusiv amenajare spatiu, instalare, punere in functiune si instruire personal   10.615,00 0,00 10.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor gaze sanghine   250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor markeri cardiaci   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat de masurare indice glezna - brat   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat hemoglobina glicozilata   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat holter EKG   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat radiologie cu brat mobil   1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat radiologie cu scopie si grafie   2.219,00 0,00 2.219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat ventilatie mecanica   360,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aspirator chirurgical complet echipat   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aspirator medical portabil    3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aspirator secretii   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autocolorator histopatologie complet echipat   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bicicleta ergonomica   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Brancard cu bare anticadere sisistem de reglaj   17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cantar cu taliometru    3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Carut - troliu   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Carut de curatenie si dezinfectie   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Carut transport materiale   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Carut tratament   35,60 0,00 35,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrifuga PRF, PRP   13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coagulator plasma argon   140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combina oftalmologica cu biomicroscop digital   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Computer tomograf 128 slice-uri   3.124,00 0,00 3.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat CPAP   65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Defibrilator bifazic cu troliu   235,00 0,00 235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dermatom    42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dozator automat de citostatice   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dulap anestezie   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipamente de distributie gaze medicale   1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecocardiograf portabil    160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf    200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf Doppler color cu sonda transtoracica si vasculara   500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf Doppler portabil   95,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf multidisciplinar 3D   600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf portabil   208,00 0,00 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter mono si bipolar    60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter mono si bipolar cu sistem de control al tensiunii de taiere si coagulare   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electroencefalograf portabil   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Facoemulsificator   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fibrobronhoscop   85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fibroscop flexibil si unit examinare   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fundus camera retina   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Holter EKG   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Holter tensiune arteriala   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hota flux laminar cu 3 filtre   96,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimanta filme termice    40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incubator complet echipat pentru transport    60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incubator monitorizare indicatori biologici   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incubator nou nascuti   600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lampa de examinare cu led   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lampa frontala cu oglinda si transformator   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lavoar cu senzori   54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Litotritor complet echipat   2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina de lipit si sigilat rotativa cu imprimanta incorporata    30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina spalare dezinfectie plosti si urinare   36,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microscop cu 2 posturi complet echipat   850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modul de sterilizare complet echipat   1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitor fetal si maternal   126,00 0,00 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitor functii vitale   834,00 0,00 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitor pacient complet echipat   66,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Motor ortopedic de taiere si gaurire   140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oscilometru doppler pentru masuratori indice glezna brat   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Osteodensitometru   35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Platforma de sigilare vasculara si disectie de tesuturi cu dubla tehnologie, ultrasunete si energie 

bipolara avansata cu accesorii 
  175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Platforma electrochirurgie cu sigilare vasculara cu accesorii    160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaner   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaun pentru examinare electric cu 4 motoare, rabatabil   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Seringa automata (injectomate)   677,90 0,00 677,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Set laringoscop   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem automat de dezinfectie   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem lampa scialitica LED cu 2 sateliti, brat monitor, camera video si sistem medical de 

inregistrare 
  290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Statie centrala pentru monitorizare    600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sursa de lumina ORL   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Surse neintreruptibila - UPS   102,00 0,00 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Targa elevator electrica   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Targa hidraulica   17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Tomograf in coerenta optica   500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transluminator de vene   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa autopsie   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa esofagoscopie rigida   70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa laparoscopie complet echipata   600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa nefrolitotomie percutanata cu litotriptor cu ultrasunete   250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa osteosinteza mandibulara/maxilar 6000 rotatii/minut complet echipata   178,50 0,00 178,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusa toracoscopie complet echipata   350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Turn complet laparoscopie avansata 3D si 2D fulhd nativ   800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Turn laparoscop complat echipat si instrumentar   700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ventilator mobil compatibil IRM   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Videobronhoscop   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalatie radiologica digitala   2.744,00 0,00 2.744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cãrucior medicatie - 5 buc   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat radiologie   2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Statie oxigen   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EKG   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaun recoltã - 2 buc   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dermatoscop wireless cu bazã de date   172,00 0,00 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dermo scan body total   183,00 0,00 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aarat de fototerapie palme si tãlpi UVBNB-311 nanometri (bandã îngustã)   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat de microscopie confocalã   1.330,00 0,00 1.330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lampã de examinare HEINE EL 10 LED   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concentrator de oxigen 5 buc   17,30 0,00 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Termostat 1 buc   11,10 0,00 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusã laparoscopie   560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

    0,00 0,00   0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor               0,00 

71 Active nefinanciare I 593,30 0,00 593,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 593,30 0,00 593,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente   500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente antivirus   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Studiu de fezabilitate ptr "Reparatie statie pompe cu refacere inel PSI"   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente semnãturi electronice   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta pentru echipament routerFirewall tip Fortigate100D - 1 buc   7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta pentru echipament router tip Fortigate 50E - 1 buc   2,20 0,00 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta soft backup server - 1 buc   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Certificate digitale (semnatura electronica)  - 25 buc   2,40 0,00 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente antivirus - 150 buc   6,30 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta GS 1 FARMA - 1buc   0,40 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta utilizare software GPS  - 2 buc   0,50 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 67.10 I 2.040,00 0,00 890,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

  II 2.040,00 0,00 890,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 2.040,00 0,00 890,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

  II 2.040,00 0,00 890,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 1.220,00 0,00 70,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

  II 1.220,00 0,00 70,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

Panou exterior denumire institutie I 1.190,00 0,00 40,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

  II 1.190,00 0,00 40,00 350,00 400,00 400,00 0,00 

Bransarea la reteaua de energie electricã a Cabinelor de pazã la Muzeul Satului I 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Siglã exterioarã luminoasã I 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 820,00 0,00 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 414,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 414,00 0,00 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lift exterior ptr Lapidarium   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem PC   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Presã ptr Laborator Restaurare   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lucrãri de artã ptr Muzeul de Artã Vizualã   120,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem usi intrare Muzeu   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Motocositori cu sac colector - 2 buc   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ultracongelator Herbar   23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spectofotometru laborator   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microtom   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Telescop Sky Watcher StarGate   32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pompe recirculare sisteme marin si dulcicol -  2 buc   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pompe valuri/system recirculant marin - 2 buc   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Panou exterior denumirea institutiei - proiect   4,00   4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor         0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 402,00 0,00 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 402,00 0,00 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente soft securitate - 50 buc   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Windows 10 - 10 buc   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Office Profesional - 10 buc   16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Renovare acoperis Sediu administrativ   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reamenajare iaz Muzeul Zonei Pescãresti   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente   11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 68.10 I 460,00 0,00 160,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 460,00 0,00 160,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 460,00 0,00 160,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 460,00 0,00 160,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 460,00 0,00 160,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 460,00 0,00 160,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 460,00 0,00 160,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 460,00 0,00 160,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Modernizare clãdiri UMS Gãnesti   460,00 0,00 160,00 100,00 100,00 100,00 0,00 
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         Anexa nr. 5 

 
PROGRAMUL ACTIVITAȚILOR SOCIO-CULTURALE, FINANȚATE DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI 

GALAȚI, ÎN PARTENERIAT PE ANUL 2020 

 
Nr.  

crt. 
Nume eveniment Partener eveniment Buget Perioada 

1.  Activitățile ecologice organizate în Pădurea Gârboavele Asociația Mecanturist Galați Punere la dispoziție 

a spațiului 

martie 2020 

2.  Olimpiada Națională de Informatică Inspectoratul Școlar Județean Galați, Ministerul Educației 

Naționale 

15.000 lei 31 martie – 4 aprilie 

2020 

3.  O zi la muzeu pentru copiii din mediul rural din județul 

Galați 

Inspectoratul Școlar Județean Galați 350.000 lei aprilie – iunie 2020 

4.  Bienala Națională de Artă „Camil Ressu” Galați Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Galați, Muzeul de Artă 

Vizuală Galați 

149.000 lei 1 -30 aprilie 2020 

5.  Olimpiada Națională de limba neogreacă Inspectoratul Școlar Județean Galați, Ministerul Educației 

Naționale 

10.000 lei 6-8 aprilie 2020 

6.  Forumul Cooperarii in Regiunea Dunarii Universitatea Dunarea de Jos Galati, SNSPA Bucuresti 30.000 lei 23-24 aprilie 2020 

7.  Crosul VeteRUN, editia a IV-a Ministerul Apararii Nationale, Asociatia Nationala a 

Veteranilor de razboi 

7.000 lei 5 mai 2020 

8.  Ziua Europeană a IMM-urilor și Ziua Întreprinzătorului din 

România 

PIMM Galați, Universitatea Danubius Galați 10.000 lei  17 mai 2020 

9.   „Cupa 

Danubius”, desfășurată la Baza de agrement Zătun  

Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting Club” Galați  

  

10.000 lei 15-19 mai 2020  

10.  Eveniment sportiv pentru „Caravana Medicală” Corpul Național Polițiștilor – CT Galați, IPA Regiunea 2 

Galați 

10.000 lei 30 mai 2020 

11.  Concursul de pictură „Valsul Dunării în culori” Muzeul de Artă Vizuală Galați 10.000 lei 1-5 iunie 2020 

12.  Concursul Național de Chimie pentru elevii din clasa a VI-a 

„Raluca Rîpan” 

Inspectoratul Școlar Județean Galați, Ministerul Educației 

Naționale 

10.000 lei 5-7 iunie 2020 

13.  Concurs național de pescuit pentru nevăzători, ediția a III-a Asociația Națională a Nevăzătorilor – Filiala 

Județeană Galaţi  

35.000lei 31 iulie – 2 august 

2020 

14.  Premierea elevilor din mediul rural care au absolvit cu 

rezultate deosebite examenul de Evaluare Naționala, sesiunea 

iunie 2020 

Inspectoratul Școlar Județean Galați 60.000 lei septembrie 2020 

15.  „Ziua Internațională a Persoanelor cu Handicap”  Asociația Persoanelor cu Handicap „Sporting 

Club” Galați   

16.700 lei  3 decembrie 2020 

16.  Turnul Eiffel – Reina Parisului 

Tradiții Francofone 

Piano Top Music 

Artă, tehnică, creativitate 

Ucenici la poarta credinței  

Copiii în lumea inocenței 

Copiii din Holocaust 

Festivalul județean școlar de șah 

Moștenire cultural-europeană 

Festival „De pe scena școlii, pe scena vieții” 

Palatul Copiilor Galați 46.085 lei februarie- iunie 2020 
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Anexa nr. 6 

 

 
LISTA COTIZATIILOR LA ORGANISMELE INTERNE SI INTERNATIONALE A PROIECTELOR, PROGRAMELOR ȘI 

ACȚIUNILOR INTERNAȚIONALE FINANȚATE DIN BUGETUL PROPRIU AL JUDEȚULUI GALAȚI PE ANUL 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               

Nr. crt. Nume organizaţie Valoare obligaţie lei 

1 Adunarea Regiunilor Europei - ARE 21.600,00 

2 Asociaţia Regiunilor Transfrontaliere Europene - AEBR 2.400,00 

3 Conferinţa Regiunilor Periferice Maritime - CRPM 23.265,60 

4 Asociaţia de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos 42.624,00 

5 Convenţie Nouvelle-Aquitaine 60.000,00 

6 Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene - UNCJR 104.000,00 

7 Fundaţia Medicală Universitară Dunărea de Jos 20.000,00 

8 Agenţia de Dezvoltzare Regională SE - ADRSE 850.000,00 

9 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară SE pentru Situaţii de Urgenţă 25.000,00 

10 ECOSERV 100.000,00 

11 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă 100.000,00 

12 Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Prut Dunăre 50.000,00 

13 SMURD 84.000,00 

14 Finanţări conform Legii nr. 350/2005 260.000,00 

15 Finanţări conform O.U.G. nr. 57/2019, art. 92 650.000,00 

    2.392.889,60 
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 Anexa nr. 7 
JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 66.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: „Creșterea eficienței energetice pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei”, Cod SMIS 114495 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  
 

A. DATE GENERALE 

 1.       Date geografice:  

1.1. Judeţ – Sector Galați 

1.2. Municipiu / Oraş / Comună Galați 

1.3. Amplasament Strada Eroilor nr. 7, Municipiul Galați 

2. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

2.1. Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 

2468/18.06.2018 

HCJ 107/26.05.2017,HCJ 108/26.05.2017, HCJ 

167/29.08.2019 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 41679,90 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) -- 

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 44 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 25 

 3.    Data începerii (luna, anul) 18 iunie 2018 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 31 iulie 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 450 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 40.959 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0,00 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la         

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

 2021 2022 2023 

 1. Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: I 

II 
41.409 450 40.959 40.959 0,00 0,00 0,00 

1.1. Surse proprii 
I 

II 
828 9 819 819 0,00 0,00 0,00 

1.2. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

- - buget local I 

II 
       

- transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

  1.5.   Alte surse Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turism I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
40.581 441 40.140 40.140 0,00 0,00 0,00 

 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 66.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
„Extindere, modernizare și dotare a Unității Primiri Urgențe, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei 

Galați”, Cod SMIS 119079 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare  

B – obiective de investiţii noi 

C – alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

    1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 
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  1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.   Amplasament Strada Eroilor nr. 7, Municipiul Galați 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 

4091/03.04.2019 

HCJ 251/19.12.2017, HCJ 252/19.12.2017, HCJ 

129/27.06.2019, HCJ 168/29.08.2019, HCJ 

257/28.11.2019, HCJ 268/28.11.2019 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 7.002 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) - 

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 47 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 6.293 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 47 

 3.    Data începerii (luna, anul) 01 octombrie 2017 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 31 august 2021 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 153 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 3.592 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 2.548 

 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                     -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri   

2020 

ESTIMĂRI 

 2021  2022 2023 

   1. Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
6.293 153 3.592 3.592 2.548 0,00 0,00 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
126 3 72 72 51 0,00 0,00 

1.2.  Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
6.167 150 3.520 3.520 2.497 0,00 0,00 

 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 66.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Galați” - Cod SMIS 123670 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.    Judeţ – Sector GALATI 

    1.2.    Municipiu / Oraş / Comună GALAȚI 

          1.3.    Amplasament 
Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Galați, str. Stiintei, nr. 117 
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2. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

2.1.  Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.    Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 

4249/24.04.2019, 

HCJ114/31.05.2018,HCJ 117/31.05.2018, HCJ 

197/30.09.2019 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 9.460 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) - 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 37 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 5.823 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 18 

 3.    Data începerii (luna, anul) Noiembrie 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) Mai 2022 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 276 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 3.287 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 5.096 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
8.659 276 3.287 3.287 1941 3.155 0 

1.1. Surse proprii I 

II 
173 6 66 66 39 62 0 

1.2. Împrumuturi interne I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
8.486 270 3.221 3.221 1.902 3.093 0 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 66.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
„Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Orasenesc Târgu 

Bujor”, SMIS 123669 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.    Judeţ – Sector Galati 

   1.2.    Municipiu / Oraş / Comună Galati 

          1.3.    Amplasament Strada Eroilor nr. 7, Municipiul Galați 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

    2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 4285/20.05.2019 

HCJ 113/31.05.2019, HCJ 116/31.05.2018, HCJ 

230/22.10.2019, HCJ 236/22.10.2019 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 12.656,74 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) - 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 31 
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C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 10.381 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 15 

 3.    Data începerii (luna, anul) 01.04.2020 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 30.09.2021 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 137 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 4.296 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 5.948 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
10.381 137 4.296 4.296 5.948 0,00 0,00 

 1.1.   Surse proprii 
I 

II 
208 3 86 86 119 0,00 0,00 

 1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

 1.3.   Împrumuturi externe 
I 

II 
       

 1.4.   Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

 1.5.   Alte surse 

MDRAP       

PNDL 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
10.173 134 4.210 4.210 5.829 0,00 0,00 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap.66.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
„Extindere, reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Sf. Apostol Andrei”, Cod SMIS 123668 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.    Judeţ – Sector Galați 

    1.2.    Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.    Amplasament Strada Brăilei, nr.177,Municipiul Galați 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

    2.1.    Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.    Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 
Contract de finanțare nerambursabilă nr. 4603/31.07.2019 

HCJ 112/31.05.2018, HCJ 115/31.05.2018 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 11.989,27 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) - 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 63 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 32 

 3.    Data începerii (luna, anul) 31 iulie 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 28 februarie 2022 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 150 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 4.311 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 7.201 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 
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Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
11.662 150 4.311 4.311 7.201 0 0,00 

  1.1.   Surse proprii 
I 

II 
233 3 86 86 144 0 0,00 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.   Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.   Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
11.429 147 4.225 4.225 7.057 0 0,00 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 67.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Colecţiilor” (fosta Farmacie Ţinc) din Galaţi - Cod SMIS 117178 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.    Judeţ – Sector Galați 

    1.2.    Municipiu / Oraş / Comună Galați 

          1.3.    Amplasament Str. Eroilor, nr. 64 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate - 

          2.1.    Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe - 

2.2.    Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr.311/10.08.2017 

HCJ 104/26.05.2017 

HCJ 131/21.07.2016,HCJ 133/21.07.2016,HCJ 

104/26.05.2017,HCJ 105/26.05.2017 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 3.452,82 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 1 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 48 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 2.570,47 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) - 

 3.    Data începerii (luna, anul) - 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) - 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 301 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 1.243 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 1.539 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până 

la 31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: 

I 

II 
3.083 301 1.243 1.243 1.539 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
62 6 25 25 31 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
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1.3.   Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.   Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru 

investiţii finanţate parţial din împrumuturi 

externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
3.021 295 1.218 1.218 1.508 0 0 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 67.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Restaurare şi amenajare Muzeul „Casa Cuza Vodă”din Galaţi - Cod SMIS 117176 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.   Judeţ – Sector Galați 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.   Amplasament Str. Al. I. Cuza, nr. 80 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 537/02.10.2017 

HCJ 103/21.07.2016,HCJ 130/21.07.2016,HCJ 

132/21.07.2016, HCJ 102/26.05.2017,HCJ 

235/22.10.2019, HCJ 247/22.10.2019 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 3.117,6 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 1 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 52 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 1.627,32 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 18 

 3.    Data începerii (luna, anul) - 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) - 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 130 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 1.114 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 1.596 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
2.840 130 1.114 1.114 1.596 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
57 3 22 22 32 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
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1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
2.783 127 1.092 1.092 1564 0 0 

 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap.84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
”Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vîrlezi–Tg. Bujor–Umbrărești–

Viile–Fîrțănești–Foltești (DJ 242)” cod SMIS 117825 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.   Amplasament 
Vîrlezi–Tg. Bujor–Umbrărești–Viile–Fîrțănești–Foltești  

(DJ 242) 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 
Contract de finantare nr. 156/03.07.2017,HCJ 

127/21.07.2016, HCJ 48/30.03.2018, HCJ 312/19.12.2019 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 75.026 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 30,7 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 41 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 74.533 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 18 

 3.    Data începerii (luna, anul) 02/2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 07/2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 18.371 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 56.162 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
74.533 18.371 56.162 56.162 0 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
1.491 367 1.123 1.123 0 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
73.042 18.004 55.039 55.039 0 0 0 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap.84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
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Obiectivul de investiţii: 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Matca – Valea Mărului – Cudalbi –  

Slobozia Conachi – Smârdan (DJ 251) - Cod SMIS 117826 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.   Judeţ – Sector Galați 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună 
Teritoriul administrativ al comunelor Matca, Valea 

Mărului, Cudalbi, Schela şi Smârdan 

          1.3.   Amplasament DJ 251 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 173/03.07.2017 

HCJ 125/21.07.2016,HCJ 71/24.04.2017, HCJ 

75/24.04.2017, HCJ 50/30.03.2018 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 68.269 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 28,5 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 38 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 67.371 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 24 

 3.    Data începerii (luna, anul) Decembrie 2018 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) Noiembrie 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 53.175 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 14.196 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) - 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
67.371 53.175 14.196 14.196 0 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
1.347 1.064 283 283 0 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
66.024 52.111 13.913 13.913 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap.84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
"Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Buciumeni – Nicorești – Cosmești – 

Movileni - Barcea" Cod SMIS 117824 DJ 252 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  
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A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.   Judeţ – Sector Galați 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Movileni, Nicoresti, Cosmesti 

          1.3.   Amplasament DJ 252 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 
Contractul de finantare nr. 155/03.07.2017 

HCJ 49/30.03.2018 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 43.430 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 21 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 39 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 
42.492  

 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 24 

 3.    Data începerii (luna, anul) Ianuarie 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) Octombrie 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 9.785 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 29.923 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
39.708 9.785 

 

29.923 

 

 

29.923 

 

 

0 
0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
794 196 358 358 0 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
38.914 9.589 29.325 29.325 0 0 0 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap.84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ 251A)”, 

SMIS 118138 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.   Judeţ – Sector Galați 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galați 

          1.3.   Amplasament Corod – Drăgușeni (DJ 251A) 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 3981/12.03.2019 

HCJ 137/27.07.2017, HCJ 138/27.07.2017, HCJ 

86/25.04.2018, HCJ 153/29.09.2018, HCJ 

154/29.09.2018, HCJ 298/19.12.2018, HCJ 
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85/23.04.2019, HCJ 229/22.10.2019 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 40.453,21 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) - 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 25 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 23 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 13.03.2019 

 3.    Data începerii (luna, anul) 31.01.2021 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 6.572 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 33.774 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 0 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei)  

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
40.346 6.572 33.774 33.774 0,00 0,00 0,00 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
807 131 676 676 0,00 0,00 0,00 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
39.539 6.441 33.098 33.098 0,00 0,00 0,00 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap.84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
„Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Iveşti-Griviţa (DJ 254)” - Cod SMIS 

119447 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.   Judeţ – Sector Galați 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galați 

          1.3.   Amplasament Galați, Comunele Ivești, Grivița şi Costache Negri 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 

4022/12.03.2019,HCJ 253/19.12.2017 , HCJ 

263/19.12.2017, HCJ 264/19.12.2017 ,HCJ41/26.02.2019 

,HCJ261/28.11.2019 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 33.796 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 15,4 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 91 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 33.479 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 18 
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 3.    Data începerii (luna, anul) Martie 2020 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) August 2021 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 1.542 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 16.492 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 15.445 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până 

la 31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: 

I 

II 
33.479 1.542 16.492 16.492 15.445 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
670 30 330 330 310 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
32.809 1.512 16.162 16.162 15.135 0 0 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap.84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul Pechea – Măstăcani – DN 26 (DJ 255)” – 

cod SMIS 117039 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.   Judeţ – Sector Galați 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galați 

          1.3.   Amplasament 
Teritoriul administrativ al comunelor Pechea, Suhurlui, 

Rediu, Cuca, Fârțănești și Măstăcani  

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate DJ 255 

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 3701/01.02.2019 

HCJ 162/27.07.2017, HCJ 163/27.07.2017, HCJ 

84/23.04.2019,HCJ111/31.05.2019,HCJ 267/28.11.2019 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 69.058 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 34,61 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 89 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 67.925 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 18 

 3.    Data începerii (luna, anul) August 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul)   Decembrie 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 11.307 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 41.906 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 14.712 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până 
Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 
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la 31.12.2019 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: 

I 

II 
67.925 11.307 41.906 41.906 14.712 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 

1.359 

 
226 838 838 295 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
66.566 11.081 41.068 41.068 14.417 0 0 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap.84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
„Extindere și modernizare Variantă Ocolitoare a Municipiului Galați”  

– cod SMIS 120243 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.   Judeţ – Sector Galați 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galați 

          1.3.   Amplasament DJ 251 M 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 4021/12.03.2019 

HCJ 254/19.12.2017, HCJ 268/19.12.2017, HCJ 

43/26.02.2019, HCJ  269/28.11.2019 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 134.866 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 10,89 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 57 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 121.272 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 24 

 3.    Data începerii (luna, anul) Decembrie 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) Decembrie 2021 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 4.278 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 62.086 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 54.908 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până 

la 31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: 

I 

II 
121.272 4.278 62.086 62.086 54.908 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 

2.425 

 
86 1.242 1.242 1.097 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare I        
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II 

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
118.847 4.192 60.844 60.844 53.811 0 0 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap.84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional pe drumul județean DJ 242A”, SMIS 119446 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

A. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.   Judeţ – Sector Galați 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galați 

          1.3.   Amplasament 
Comuna Rădești, UAT Orașul Berești, UAT Comuna 

Berești- Meria și UAT Comuna Cavadinești 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 

Contract de finanțare nerambursabilă nr. 

4708/20.08.2019,HCJ 265/19.12.2017, HCJ 

266/19.12.2017, HCJ 42/26.02.2019, HCJ 

130/28.06.2019, HCJ 260/28.11.2019 

 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 42.036 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 17,9 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 33 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 41.709 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 18 

 3.    Data începerii (luna, anul) 02.09.2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 30.05.2021 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 2 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 29.095 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 12.611 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până 

la 31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: 

I 

II 
41.709 3 29.095 29.095 12.611 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
834 0 582 582 252 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
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1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
40.875 3 28.513 28.513 12.359 0 0 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 51.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Panou Sigală Luminoasă str. Eroilor nr.7, Mun.Galati 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

E. DATE GENERALE 

 1.       Date geografice:  

2.2. Judeţ – Sector Galaţi 

2.3. Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

2.4. Amplasament Str. Eroilor nr.7 

3. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

3.1. Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr.239 / 22.oct.2019 

 

F. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 68 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 5 zile 

 

G. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni)  

 3.    Data începerii (luna, anul) 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 4 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 64 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 64 

 

H. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la         

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

 2021 2022 2023 

 1. Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: I 

II 
68 4 64 64 0 0 0 

2.2. Surse proprii 
I 

II 
68 4 64 64 0 0 0 

2.3. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

2.4. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

2.5. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

- - buget local I 

II 
       

- transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turism I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 51.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Hangar elicopter – punere în funcțiune   

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare  

B – obiective de investiţii noi 

C – alte cheltuieli  

 

E. DATE GENERALE 
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 1.    Date geografice:  

    1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

  1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.   Amplasament Str.Dunărea nr.63 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr. 3/2016 

 

F. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 2.865 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 2 

 

G. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 2.865 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 2 

 3.    Data începerii (luna, anul) 2020 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 2.565 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 300 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

H. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                     -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

  Propuneri 2        

2020 

ESTIMĂRI 

 2021  2022 2023 

   1. Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
2.865 2.565 300 300 0 0 0 

 1.1.   Surse proprii 
I 

II 
2.865 2.565 300 300 0 0 0 

 1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

 1.3.   Împrumuturi externe 
I 

II 
       

 1.4.   Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

 1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

 1.6.   Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 51.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Reparaţii imobil str. Eroilor nr.7, Mun.Galati 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

E. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.    Judeţ – Sector Galaţi 

    1.2.    Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.    Amplasament Str. Eroilor nr.7 

3. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

3.1.  Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  
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2.2.    Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr.202 / 26.oct.2018 

 

F. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 930 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 6 luni 

 

G. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni)  

 3.    Data începerii (luna, anul) 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 31 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 899 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 899 

 

H. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
930 31 899 899 0 0 0 

1.3. Surse proprii I 

II 
930 31 899 899 0 0 0 

1.4. Împrumuturi interne I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 51.02                                             

  

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Parcare supraetajată – Spitalul Clinic Județean Galați 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli 

 

A. DATE GENERALE 

 1.  Date geografice: România 

    1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

1.2. Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

1.3. Amplasament Str. Brăilei nr.177 

 2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate  

    2.1.  Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

    2.2.  Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 
HCJ 44/17.03.2017, 

HCJ 141/27.07.2017,HCJ 27.06.2019 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.  Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 9.778 

 2.  Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.  Durata de realizare aprobată (număr luni) 24 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.  Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 8.782 

 2.  Durata de realizare contractată (număr luni) 24 

 3.  Data începerii (luna, anul)   2018 

 4.  Data programată a terminării PIF (luna, anul)   2020 

 5.  Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 6.088 

 6.  Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 3.690 
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 7.  Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2019 (mii lei) 3.690 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                    -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE EXECUTAT 

Propuneri 2020 

ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.   Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: 

I 

II 

 

9.778 

 

6.088 3.690 3.690 0 0 0 

1.1. Surse proprii 
I 

II 
9.778 6.088 3.690 3.690 0 0 0 

1.2. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

-   buget local 

 

I 

II 
       

-   transferuri de la bugetul de stat pentru 

investiţii finanţate parţial din împrumuturi 

externe 

I 

II 
       

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 65.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Spațiu de joacă situat în Strada Regiment 11 Siret, nr. 7, BIS, la Școala specială P.P.Neveanu –Municipiul Galați 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

I. DATE GENERALE 

 1.       Date geografice:  

3.2. Judeţ – Sector Galaţi 

3.3. Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

3.4. Amplasament Str. Regiment 11 Siret, nr.7 Bis 

4. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

4.1. Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr.298 /19.12.2019 

 

J. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 227 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 4 

 

K. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni)  

 3.    Data începerii (luna, anul) 2020 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 0 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 227 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 227 

 

L. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la         

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

 2021 2022 2023 

 1. Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: I 

II 
227 0 227 227 0 0 0 

3.2. Surse proprii 
I 

II 
227 0 227 227 0 0 0 

3.3. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

3.4. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

3.5. Alocaţii bugetare 
I 

II 
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- - buget local I 

II 
       

- transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turism I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 65.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
Teren de sport cu suprafațăsintetică”, Școala gimnazială specială(Constantin Pufan) Galați, str. 1 Decembrie 1918, nr. 

25, Municipiul Galați, Judeţul Galați 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

M. DATE GENERALE 

 1.       Date geografice:  

4.2. Judeţ – Sector Galaţi 

4.3. Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

4.4. Amplasament str. 1 Decembrie 1918, nr. 25 

5. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

5.1. Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr.237 /18.10.2019 

 

N. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 239 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni)  

 

O. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni)  

 3.    Data începerii (luna, anul) 03.2020 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 06.2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 0 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 239 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 239 

 

P. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la         

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

 2021 2022 2023 

 1. Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: I 

II 
239 0 239 239    

3.6. Surse proprii 
I 

II 
239 0 239 239    

3.7. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

3.8. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

3.9. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

- - buget local I 

II 
       

- transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turism I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 66.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
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Obiectivul de investiţii: 
Închidere Perimetrală Parțială cu Panouri Ușoare Neportante Secția Radioterapie din Spitalul Clinic Județean de 

Urgență Sf. Apostol Andrei Galați 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare  

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  
 

Q. DATE GENERALE 

 1.       Date geografice: România 

5.2. Judeţ – Sector Galați 

5.3. Municipiu / Oraş / Comună Galați 

5.4. Amplasament Str. Brăilei nr.177 

6. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

6.1. Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr.238 / 22.oct.2019 

 

R. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 139 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 1 

 

S. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 139 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 1 

 3.    Data începerii (luna, anul) 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 15 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 124 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 124 

 

T. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la         

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

 2021 2022 2023 

 1. Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: I 

II 
139 15 124 124 0 0 0 

3.10. Surse proprii 
I 

II 
139 15 124 124 0 0 0 

3.11. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

3.12. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

3.13. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

- - buget local I 

II 
       

- transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

 1.5.   Alte surse Ministerul  Dezvoltării Regionale 

şi Turism I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 66.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Clădire Pentru Relocare Sediu Prosectură Medicină Legală 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare  

B – obiective de investiţii noi 

C – alte cheltuieli  

 

I. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice: România 

    1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

  1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.   Amplasament Str.Brăilei nr.177 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr. 165/29.aug.2019 

 

J. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 
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 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 10.605 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 12 

 

K. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 10.605 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 12 

 3.    Data începerii (luna, anul) 2020 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2021 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 0 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 10.605 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

L. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                     -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

  Propuneri 2        

2020 

ESTIMĂRI 

 2021  2022 2023 

   1. Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
 10.605 

 

0 

 

10.605 

 

10.605 
0 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
 10.605 

 

0 

 

  10.605 

 

10.605 
0 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.   Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 66.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
Înființare sistem de încălzire, serviciul de ambulanță județean Galați, str. Focșani nr. 1, Municipiul Galați, Județul 

Galați 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

I. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice: România 

          1.1.    Judeţ – Sector Galaţi 

    1.2.    Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.    Amplasament Str. Focșani nr.1 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie  

 

J. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 552 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 7 corpuri de clădire 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 11 

 

K. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 552 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 11 
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 3.    Data începerii (luna, anul) Septembrie 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) Octombrie 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 50 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 502 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

L. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
552 50 502 502 0 0 0 

1.5. Surse proprii I 

II 
552 50 502 502 0 0 0 

1.6. Împrumuturi interne I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 66.02                                             

  

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
Lucrări tehnico-edilitare şi sistematizare verticală aferente investiţiei Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii 

specialiştilor din sănătate, Municipiul Galaţi 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli 

 

D. DATE GENERALE 

 1.  Date geografice: România 

    1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

1.4. Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

1.5. Amplasament Str. Brăilei nr. 144 

 2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate  

    2.1.  Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

    2.2.  Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr. 118/31 mai.2018 

 

E. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.  Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 1.188 

 2.  Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.  Durata de realizare aprobată (număr luni)  

 

F. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.  Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 1.188 

 2.  Durata de realizare contractată (număr luni)  

 3.  Data începerii (luna, anul) 2019 

 4.  Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.  Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 26 

 6.  Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 1.162 

 7.  Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2019 (mii lei) 0 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                    -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE EXECUTAT 

Propuneri 2020 

ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.   Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: 

I 

II 
1.188 26 1.162 1.162 0 0 0 

1.1. Surse proprii 
I 

II 
1.188 26 1.162 1.162 0 0 0 

1.2. Împrumuturi interne I        
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II 

1.3. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

-   buget local 

 

I 

II 
       

-   transferuri de la bugetul de stat pentru 

investiţii finanţate parţial din împrumuturi 

externe 

I 

II 
       

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 66.02                                             

  

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Panou siglă luminoasă Secție Radioterapie din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli 

 

A. DATE GENERALE 

 1.  Date geografice: România 

    1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

    1.3.   Amplasament Str. Brăilei nr. 177 

 2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate  

    2.1.  Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

    2.2.  Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie  

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.  Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 22 

 2.  Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.  Durata de realizare aprobată (număr luni) 1 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.  Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 22 

 2.  Durata de realizare contractată (număr luni) 1 

 3.  Data începerii (luna, anul) 2020 

 4.  Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.  Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 0 

 6.  Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 22 

 7.  Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2019 (mii lei) 0 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                    -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE EXECUTAT 

Propuneri 2020 

ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.   Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: 

I 

II 
22 0 22 22 0 0 0 

1.1. Surse proprii 
I 

II 
22 0 22 22 0 0 0 

1.2. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

-   buget local 

 

I 

II 
       

-   transferuri de la bugetul de stat pentru 

investiţii finanţate parţial din împrumuturi 

externe 

I 

II 
       

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 66.02                                             

  

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 
 

Obiectivul de investiţii: 

Laborator microbiologic moleculară pentru evacuare imunologică și virusologică a pacienților cu infecții HIV și 

pentru stabilirea diagnosticului molecular al altor infecții virale conice, infecții bacteriene, cameră de sterilizare, 

arhivă, secție dermatologie și infecții transmisibile sexual, secții boli infecțioase I, amfiteatru, săli lucrări practice, 

cabinet didactic, vestiare – Spitalul de Boli Infecțioase Sf. Cuvioasa Parascheva Galați 
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Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli 

 

A. DATE GENERALE 

 1.  Date geografice: România 

    1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

    1.3.   Amplasament Str. Brăilei nr. 177 

 2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate  

    2.1.  Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

    2.2.  Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr. 51/30.03.2018,                  HCJ nr. 204/26.10.2018 

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.  Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 11.986 

 2.  Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.  Durata de realizare aprobată (număr luni) 18 

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.  Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 11.986 

 2.  Durata de realizare contractată (număr luni) 18 

 3.  Data începerii (luna, anul) Februarie 2019 

 4.  Data programată a terminării PIF (luna, anul) August 2020 

 5.  Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 4.869 

 6.  Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 7.117 

 7.  Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2019 (mii lei) 0 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                    -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE EXECUTAT 

Propuneri 2020 

ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.   Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: 

I 

II 
11.986 4.869 7.117 7.117 0 0 0 

1.1. Surse proprii 
I 

II 
11.986 4.869 7.117 7.117 0 0 0 

1.2. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

-   buget local 

 

I 

II 
       

-   transferuri de la bugetul de stat pentru 

investiţii finanţate parţial din împrumuturi 

externe 

I 

II 
       

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 66.02                                             

  

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Amenajare secție cardiologie intervențională din Spitalul Clinic Județean de Urgență Sf. Apostol Andrei Galați 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli 

 

A. DATE GENERALE 

 1.  Date geografice: România 

    1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

    1.3.   Amplasament Str. Brăilei nr. 177 

 2.  Date referitoare la studiul de fezabilitate  

    2.1.  Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

    2.2.  Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie  

 

B. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.  Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 8.300 

 2.  Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.  Durata de realizare aprobată (număr luni)  

 

C. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.  Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 8.300 

 2.  Durata de realizare contractată (număr luni) 9 

 3.  Data începerii (luna, anul) Martie 2020 

 4.  Data programată a terminării PIF (luna, anul) Decembrie 2020 

 5.  Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 0 

 6.  Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 8.300 
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 7.  Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2019 (mii lei) 8.300 

 

D. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                    -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE EXECUTAT 

Propuneri 2020 

ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.   Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: 

I 

II 
8.300 0 8.300 8.300 0 0 0 

1.1. Surse proprii 
I 

II 
8.300 0 8.300 8.300 0 0 0 

1.2. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

-   buget local 

 

I 

II 
       

-   transferuri de la bugetul de stat pentru 

investiţii finanţate parţial din împrumuturi 

externe 

I 

II 
       

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 67.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Muzeul de Artă Vizuală Galați 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  
 

U. DATE GENERALE 

 1.       Date geografice: România 

6.2. Judeţ – Sector Galați 

6.3. Municipiu / Oraş / Comună Galați 

6.4. Amplasament Str. Traian nr.226B 

7. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

7.1. Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr.14/26.ian.2018 

 

V. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 24.734 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 24 

 

W. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 24.734 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni)         24 luni 

 3.    Data începerii (luna, anul)         Septembrie 2018 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul)         August 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 6.514 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 18.220         

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 18.220        

 

X. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la         

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

 2021 2022 2023 

 1. Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: I 

II 
24.734 6.514 18.220 

 

18.220 

 

0 0 0 

3.14. Surse proprii 
I 

II 
24.734 6.514  18.220 18.220 0 0 0 

3.15. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

3.16. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

3.17. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

- - buget local I 

II 
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- transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turism I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 67.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Amenajare Spații de Creație Plastică și Expoziții Aer Liber 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare  

B – obiective de investiţii noi 

C – alte cheltuieli  

 

M. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice: România 

    1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

  1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.   Amplasament Str.Traian nr.226B 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie  

 

N. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 7.466 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 9 

 

O. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 7.466 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 9 

 3.    Data începerii (luna, anul) 2020 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 8 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 7.466 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

P. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                     -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

  Propuneri 2        

2020 

ESTIMĂRI 

 2021  2022 2023 

   1. Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
  7.466 0 7.466 7.466 0 0 0 

 1.1.   Surse proprii 
I 

II 
7.466 0    7.466 7.466 0 0 0 

 1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

 1.3.   Împrumuturi externe 
I 

II 
       

 1.4.   Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

 1.5.  .Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
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JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 67.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Cladire didactică pentru plante tropicale 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

M. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice: România 

          1.1.    Judeţ – Sector Galaţi 

    1.2.    Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.    Amplasament  

4. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

4.1.  Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.    Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie 
HCJ nr.74/29.03.2019,            HCJ nr.69/29.03.2019,            

HCJ  nr.234/22.10.2019 

 

N. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 14.825 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 12 

 

O. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 14.825 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 12 

 3.    Data începerii (luna, anul) 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 0 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 14.825 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

P. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
14.825 0 

 

14.825 

 

14.825 0 0 0 

1.7. Surse proprii I 

II 
14.825 0 14.825 14.825 0 0 0 

1.8. Împrumuturi interne I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 68.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Extindere capacitate de cazare cu 50 de paturi UMS Găneşti 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  
 

Y. DATE GENERALE 

 1.       Date geografice:  
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7.2. Judeţ – Sector Galaţi 

7.3. Municipiu / Oraş / Comună Comuna Cavadineşti,              Sat Găneşti 

7.4. Amplasament Sat Găneşti 

8. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

8.1. Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr.225/31.oct. 2017 

 

Z. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 13.685,00 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 18 

 

AA. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 11.715,00 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni)  

 3.    Data începerii (luna, anul) 2018 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 8.216,00 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 2.728,00 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

BB. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la         

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

 2021 2022 2023 

 1. Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: I 

II 
13.685 8.216 2.728 2.728 0 0 0 

4.2. Surse proprii 
I 

II 
13.685 8.216 2.728 2.728 0 0 0 

4.3. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

4.4. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

4.5. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

- - buget local I 

II 
       

- transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turism I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Reabilitare și consolidare Poduri și Podețe, Județul Galați 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  
 

CC. DATE GENERALE 

 1.       Date geografice:  

8.2. Judeţ – Sector Galați 

8.3. Municipiu / Oraş / Comună Galați 

8.4. Amplasament 
Extravilanul comunei Braniștea, intravilanul comunei 

Bălăbănești, intravilanul comunei Țepu 

9. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

9.1. Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr. 87/25.apr.2018 

 

DD. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 790 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)                                      0,075 

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 4 

 

EE. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 790 
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 2.    Durata de realizare contractată (număr luni)         4  

 3.    Data începerii (luna, anul) Noiembrie 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) Aprilie 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 35 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 755         

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 755        

 

FF. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la         

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

 2021 2022 2023 

 1. Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: I 

II 
790 35 755 755 0 0 0 

4.6. Surse proprii 
I 

II 
790 35 755 755 0 0 0 

4.7. Împrumuturi interne 
I 

II 
       

4.8. Împrumuturi externe 
I 

II 
       

4.9. Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

- - buget local I 

II 
       

- transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

  1.5.   Alte surse Ministerul Dezvoltării Regionale 

şi Turism I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Modernizări drumuri județene, Județul Galați 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare  

B – obiective de investiţii noi 

C – alte cheltuieli  

 

Q. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

    1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

  1.2.   Municipiu / Oraş / Comună  

          1.3.   Amplasament 

DJ 240 în zona localităţii Țigănești, comuna Munteni 

de la km  0+700 – km 1+500 și în zona localităţii 

Ungureni , comuna Munteni de la km 4+700 - km 

5+200, în total o lungime de 1,3 km. 

DJ 241 în zona  localității Gohor de la km 8+300 – km 

8 +800 și de la km 9+250 – km 9+700, în total o 

lungime de 0,950 km.  

DJ 242C  pe tronsonul de la  km 12+780 (ieșire județ 

Vaslui) - km 13+835; 

DJ 251C pe zona Crăiești sat de la km 19+800 la km 

20+750; 

DJ 251F pe zona extravilan Corni de la km 13+000 la 

km 24+060; 

DJ 252G zona localității Țepu de la km 8+600 la km 

9+100; 

DJ 253 zona localității Umbrărești de la km 0+000 la 

km 1+000, Cudalbi de la km 13+600 la km 14+600 și 

Viile de la km 39+300 la km 40+500 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr. 228/06.iun.2017 

 

R. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.    Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 12.428 

 2.    Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 8,9 

 3.    Durata de realizare aprobată (număr luni) 19 

 

S. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 12.428 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 
10 luni incepand de la data atribuirii contractului / 

emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor 

 3.    Data începerii (luna, anul) Mai 2018 
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 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 12.356 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 72 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

 

T. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                     -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

  Propuneri 2        

2020 

ESTIMĂRI 

 2021  2022 2023 

   1. Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
 12.428 12.356 72 72 0 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
 12.428 12.356 72 72 0 0 0 

1.2.  Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Podețe pentru acces la proprietăți, Județul GALAȚI 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

Q. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.    Judeţ – Sector Galaţi 

    1.2.    Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.    Amplasament  

5. Date referitoare la studiul de fezabilitate  

5.1.  Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.    Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr.259/28.11.2019 

 

R. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 11.841 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km)  

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni)  

 

S. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 11.841 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni)  

 3.    Data începerii (luna, anul) 2019 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 97 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 11.744 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

T. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
11.841 97 8.808 8.808 2.936 0 0 

1.9. Surse proprii I 

II 
11.841 97 8.808 8.808 2.936 0 0 

1.10. Împrumuturi interne I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6. Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: REABILITARE TRONSOANE DJ 242B Berești - Târgu Bujor și DJ 251   Tecuci - Matca 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

E. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.    Judeţ – Sector Galaţi 

   1.2.    Municipiu / Oraş / Comună  

          1.3.    Amplasament 

DJ 242B – sectorul de la km 23+333 – km 43+200; 

DJ 251 – sectoarele de la km 1+850 – km 2+120; de la 

km 2+550 -  km 4+130; de la km 4+393 – km 4+760 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

    2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr.74/24.apr.2017,           HCJ nr.242/22.oct.2019 

 

F. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 42.745 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 22.084 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 36 

 

G. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 42.745 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 12 

 3.    Data începerii (luna, anul) Mai 2018 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 37.374 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 5.371 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

H. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 
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   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
42.745 37.374 5.371 5.371 0 0 0 

 1.1.   Surse proprii 
I 

II 
1.558 1.361 197 197 0 0 0 

 1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

 1.3.   Împrumuturi externe 
I 

II 
       

 1.4.   Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

 1.5.   Alte surse 

MDRAP       

PNDL 

I 

II 
41.187 36.013 5.174 5.174 0 0 0 

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Lucrări Albie pod km 46+500 DJ 251, comuna Pechea,  județul Galați 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

E. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.    Judeţ – Sector  

    1.2.    Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.    Amplasament DJ 251, pod km 46+500 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

    2.1.    Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.    Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie  

 

F. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei)  

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 0,15 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni)  

 

G. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni)  

 3.    Data începerii (luna, anul)  

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul)  

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei)  

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 1.500 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 0 

 

H. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
1.500 - 1.500 1.500 0 0 0 

  1.1.   Surse proprii 
I 

II 
1.500 - 1.500 1.500 0 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.   Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.   Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 

1.5.  Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

 

 

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Reabilitare și modernizare drumuri județene, județul Galați (etapa III) 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

E. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.    Judeţ – Sector Galați 

    1.2.    Municipiu / Oraş / Comună - 

          1.3.    Amplasament 
DJ 242C, DJ 251C, DJ 251L, DJ 252G, DJ 252I, DJ 

255B, DJ260 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.    Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.    Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ DALI nr. 45/26.02.2019 

 

F. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 13.988 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 8,60 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 12 

 

G. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei)  

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni)  

 3.    Data începerii (luna, anul)  

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul)  

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 0 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 9.230 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 4.758 

 

H. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până 

la 31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din 

care: 

I 

II 
13.989 - 9.230 9.230 4.759 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
13.989 - 9.230 9.230 4.759 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.   Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.   Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru 

investiţii finanţate parţial din împrumuturi 

externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: Lucrări de refacere poduri și drumuri afectate de calamitățile naturale 2018, județul Galați 
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Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

E. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.   Amplasament 
Extravilanul comunei Nămoloasa, extravilanul comunei 

Băneasa și intravilanul comunei Oancea 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

          2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr.241/22.oct.2019 

 

F. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 3.032 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 0,45 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 4 

 

G. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 3.032 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 4 

 3.    Data începerii (luna, anul)  

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul)  

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei)  

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 3.032 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 3.032 

 

H. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
3.032 0 3.032 3.032 0 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
3.032 0 3.032 3.032 0 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
       

JUDEŢUL GALAŢI          

CONSILIUL JUDEŢEAN 

Cap. 84.02 

FIŞA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

 

Obiectivul de investiţii: 
Reabilitare și modernizare drumuri județene- Lucrări reabilitare și modernizare sectoare de drum județean DJ 251 

(etapa 2) 

Tip cheltuieli: 

A – obiective de investiţii în continuare 

B - obiective de investiţii noi 

C - alte cheltuieli  

 

E. DATE GENERALE 

 1.    Date geografice:  

          1.1.   Judeţ – Sector Galaţi 

    1.2.   Municipiu / Oraş / Comună Galaţi 

          1.3.   Amplasament 
Intravilanul comunei Slobozia Conachi, extravilanul 

comunei Schela, intravilanul comunei Smârdan 

 2.    Date referitoare la studiul de fezabilitate  

          2.1.   Numărul şi data acordului Ministerului de Finanţe  

2.2.   Numărul şi data aprobării HG / Ordin / Decizie HCJ nr.45/26.feb.2019 
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F. DATE DIN INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI APROBAŢI 

 1.   Valoarea totală a obiectivului de investiţii (proiectului) (mii lei) 8.609 

 2.   Capacităţi aprobate (în unităţi fizice) – lungime (km) 3,122 

 3.   Durata de realizare aprobată (număr luni) 6 

 

G. DATE PRIVIND DERULAREA LUCRĂRILOR 

 1.    Valoarea totală la deschiderea finanţării (mii lei) 8.609 

 2.    Durata de realizare contractată (număr luni) 6 

 3.    Data începerii (luna, anul) 2020 

 4.    Data programată a terminării PIF (luna, anul) 2020 

 5.    Valoarea decontată până la 31.12.2019 (mii lei) 0 

 6.    Valoarea programată în anul 2020 (mii lei) 8.609 

 7.    Valoarea rămasă de finanţat la 31.12.2020 (mii lei) 8.609 

 

H. DATE PRIVIND SURSELE DE FINANŢARE ALE INVESTIŢIEI                                   -mii lei- 

Surse de finanţare şi costuri de funcţionare 
I 

II 
TOTAL 

Cheltuieli 

efectuate până la 

31.12.2019 

Program 2020 

EŞALONAREA VALORII RĂMASE DE 

EXECUTAT 

Propuneri 2020 
ESTIMĂRI 

2021 2022 2023 

   1.  Total surse de finanţare a investiţiei, din care: 
I 

II 
8.609 0 8.609 8.609 0 0 0 

1.1.   Surse proprii 
I 

II 
8.609 0 8.609 8.609 0 0 0 

1.2.   Împrumuturi interne 
I 

II 
       

1.3.  Împrumuturi externe 
I 

II 
       

1.4.  Alocaţii bugetare 
I 

II 
       

 - buget local 

 

I 

II 
       

 - transferuri de la bugetul de stat pentru investiţii 

finanţate parţial din împrumuturi externe 

I 

II 
       

1.5.   Alte surse 

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turism 

I 

II 
       

1.6.  Fonduri nerambursabile 
I 

II 
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             Anexa nr. 8 
 

BUGETELE FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PE ANUL 2020 

ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2021—2023 

 

-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI COD BUGET 2020 
ESTIMÃRI 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

       TOTAL VENITURI 00.01 98,00 0,00 0,00 0,00 

 I.VENITURI CURENTE 00.02 0,00 0,00 0,00 0,00 

 C.VENITURI NEFISCALE 00.12 0,00 0,00 0,00 0,00 

 C1.VENITURI DIN PROPRIETATE 00.13 0,00 0,00 0,00 0,00 

 IV.SUBVENTII 00.17 98,00 0,00 0,00 0,00 

Transferuri voluntare 37.00 98,00 0,00 0,00 0,00 

Sume primite de administratii 37.06.00 98,00 0,00 0,00 0,00 

 1.Centrul Europe Direct   98,00 0,00 0,00 0,00 

 TOTAL CHELTUIELI   98,00 0,00 0,00 0,00 

        CHELTUIELI CURENTE 01 98,00 0,00 0,00 0,00 

 Titlul II Bunuri si servicii 55 98,00 0,00 0,00 0,00 

 I.AUTORITÃTI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5108 98,00 0,00 0,00 0,00 

 Autoritãti executive   98,00 0,00 0,00 0,00 

 1.Centrul Europe Direct           

        CHELTUIELI CURENTE 01 98,00 0,00 0,00 0,00 

 Titlul VII Alte transferuri 55 98,00 0,00 0,00 0,00 

Programe comunitare      55.01.07 98,00 0,00 0,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

CAPACITATE ADMINISTRATIVA RIDICATA PRIN INVESTITII INTEGRATE SI 
COMPLEMENTARE (CARIC) 

51.02.01.03.11 1,107.00 156.00 142.00 357.00 452.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii  11.00        

Cheltuieli de capital  1,096.00        

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR  2014-2020 (cod 58.01 la 
58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 1,107.00 156.00 142.00 357.00 452.00 0.00 0.00 0.00 

Programe din Fondul Social European (FSE) 
(cod 58.02.01 la 58.02.03) 

58.02 1,107.00 156.00 142.00 357.00 452.00 0.00 0.00 0.00 

Finantarea nationala 58.02.01 166.00 23.00 21.00 54.00 68.00 0.00 0.00 0.00 

Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 941.00 133.00 121.00 303.00 384.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli neeligibile 58.02.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA  
"SF. APOSTOL ANDREI" (2014-2020) 

66.02.06.01.11 41,177.00 21,177.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii  218.00   
 

    

Cheltuieli de capital  40,959.00        

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+ 58.30) 

58 41,177.00 21,177.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 41,177.00 21,177.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Finantarea nationala 58.01.01 12,294.00 6,294.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 28,686.00 14,686.00 14,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 197.00 197.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  

INITIAL 

TRIM.  

I 

TRIM.  

II 

TRIM.  

III 

TRIM.  

IV 
2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE IN REGIM AMBULATORIU 

PENTRU POPULATIA JUDETELOR VRANCEA, BUZAU, BRAILA SI GALATI 
66.02.06.01.14 393,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   30,00               

Cheltuieli de capital   363,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 393,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 393,00 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 118,00 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  

INITIAL 

TRIM.  

I 

TRIM.  

II 

TRIM.  

III 

TRIM.  

IV 
2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

IMBUNATATIREA ACCESULUI POPULATIEI DIN JUDETELE CONSTANTA, VRANCEA, 

BUZAU, BRAILA SI GALATI LA SERVICII MEDICALE DE URGENTA 
66.02.06.01.15 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   1,00               

Cheltuieli de capital   0,00               



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  

INITIAL 

TRIM.  

I 

TRIM.  

II 

TRIM.  

III 

TRIM.  

IV 
2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE UNITATE PRIMIRI URGENTA, 

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „SF. APOSTOL ANDREI” 
66.02.06.01.16 6.868,00 1.000,00 650,00 650,00 4.568,00 3.905,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   68,00               

Cheltuieli de capital   6.800,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.868,00 1.000,00 650,00 650,00 4.568,00 3.905,00 0,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 

58.01.03) 
58.01 6.868,00 1.000,00 650,00 650,00 4.568,00 3.905,00 0,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 1.945,00 242,00 138,00 195,00 1.370,00 1.172,00 0,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 4.541,00 566,00 322,00 455,00 3.198,00 2.733,00 0,00 0,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 382,00 192,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  

INITIAL 

TRIM.  

I 

TRIM.  

II 

TRIM.  

III 

TRIM.  

IV 
2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

EXTINDERE, REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE AMBULATORIU 

INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 
66.02.06.01.17 6.473,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.673,00 1.989,00 3.155,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   148,00               

Cheltuieli de capital   6.325,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.473,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.673,00 1.989,00 3.155,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 6.473,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.673,00 1.989,00 3.155,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 1.942,00 480,00 480,00 480,00 502,00 597,00 936,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 4.531,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.171,00 1.392,00 2.185,00 0,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC DE 

BOLI INFECTIOASE "SF. CUVIOASA PARASCHEVA" 
66.02.06.01.18 2.664,00 2.664,00 2.664,00 0,00 0,00 0,00 2.664,00 21,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   3,00               

Cheltuieli de capital   2.661,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 2.664,00 2.664,00 2.664,00 0,00 0,00 0,00 2.664,00 21,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 2.664,00 2.664,00 2.664,00 0,00 0,00 0,00 2.664,00 21,00 

Finantarea nationala 58.01.01 800,00 800,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 7,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.864,00 1.864,00 1.864,00 0,00 0,00 0,00 1.864,00 14,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT 

DE SPECIALITATE AL SPITALULUI ORASENESC TARGU BUJOR 
66.02.06.01.19 6.433,00 6.433,00 6.433,00 1.001,00 1.001,00 1.001,00 3.430,00 8.270,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   71,00               

Cheltuieli de capital   6.362,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.433,00 6.433,00 6.433,00 1.001,00 1.001,00 1.001,00 3.430,00 8.270,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 6.433,00 6.433,00 6.433,00 1.001,00 1.001,00 1.001,00 3.430,00 8.270,00 

Finantarea nationala 58.01.01 1.636,00 1.636,00 1.636,00 227,00 227,00 227,00 955,00 2.187,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 3.817,00 3.817,00 3.817,00 529,00 529,00 529,00 2.230,00 5.103,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 980,00 980,00 980,00 245,00 245,00 245,00 245,00 980,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT 

DE SPECIALITATE AL SPITALULUI CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL 

ANDREI" 

66.02.06.01.20 6.537,00 6.537,00 6.537,00 1.000,00 1.500,00 1.900,00 2.137,00 7.402,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   100,00               

Cheltuieli de capital   6.437,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.537,00 6.537,00 6.537,00 1.000,00 1.500,00 1.900,00 2.137,00 7.402,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 6.537,00 6.537,00 6.537,00 1.000,00 1.500,00 1.900,00 2.137,00 7.402,00 

Finantarea nationala 58.01.01 1.770,00 1.770,00 1.770,00 251,00 402,00 522,00 595,00 2.061,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 4.133,00 4.133,00 4.133,00 585,00 938,00 1.218,00 1.392,00 4.808,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 634,00 634,00 634,00 164,00 160,00 160,00 150,00 533,00 



Unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi — Monitorul Oficial Local nr. 3 din februarie 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

RESTAURARE SI AMENAJARE "CASA COLECTIILOR" (FOSTA FARMACIE ȚINC) 67.02.03.03.05 1.274,00 1.274,00 1.274,00 319,00 319,00 318,00 318,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   31,00               

Cheltuieli de capital   1.243,00               

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 1.274,00 1.274,00 1.274,00 319,00 319,00 318,00 318,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 1.274,00 1.274,00 1.274,00 319,00 319,00 318,00 318,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 268,00 268,00 268,00 67,00 67,00 67,00 67,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.006,00 1.006,00 1.006,00 252,00 252,00 251,00 251,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

CONSOLIDARE, RESTAURARE SI AMENAJARE MUZEUL "CASA CUZA VODA" 67.02.03.03.06 1.143,00 1.143,00 1.143,00 287,00 286,00 285,00 285,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   29,00               

Cheltuieli de capital   1.114,00               

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 1.143,00 1.143,00 1.143,00 287,00 286,00 285,00 285,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 1.143,00 1.143,00 1.143,00 287,00 286,00 285,00 285,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 141,00 141,00 141,00 36,00 35,00 35,00 35,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 796,00 796,00 796,00 199,00 199,00 199,00 199,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

DRUMURI SI PODURI - DJ 242 (2014-2020) 84.02.03.01.04 56.368,00 14.020,00 14.020,00 14.020,00 14.308,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   206,00               

Cheltuieli de capital   56.162,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 56.368,00 14.020,00 14.020,00 14.020,00 14.308,00 0,00 0,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 56.368,00 14.020,00 14.020,00 14.020,00 14.308,00 0,00 0,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 7.664,00 1.905,00 1.905,00 1.905,00 1.949,00 0,00 0,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 43.432,00 10.795,00 10.795,00 10.795,00 11.047,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 5.272,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.312,00 0,00 0,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

DRUMURI SI PODURI - DJ 251 (2014-2020) 84.02.03.01.05 14.472,00 10.000,00 4.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   276,00               

Cheltuieli de capital   14.196,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 14.472,00 10.000,00 4.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 14.472,00 10.000,00 4.472,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 2.171,00 1.500,00 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 12.301,00 8.500,00 3.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

DRUMURI SI PODURI - DJ 252 (2014-2020) 84.02.03.01.06 29.970,00 15.000,00 14.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   47,00               

Cheltuieli de capital   29.923,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 29.970,00 15.000,00 14.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 29.970,00 15.000,00 14.970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 4.420,00 2.212,00 2.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 25.048,00 12.536,00 12.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 502,00 252,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

DRUMURI SI PODURI - DJ 251A(2014-2020) 84.02.03.01.07 33.876,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.376,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   102,00               

Cheltuieli de capital   33.774,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 33.876,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.376,00 0,00 0,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 33.876,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.376,00 0,00 0,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 4.851,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.251,00 0,00 0,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 27.489,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 7.089,00 0,00 0,00 0,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 1.536,00 500,00 500,00 500,00 36,00 0,00 0,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

DRUMURI SI PODURI - DJ 254 (2014-2020) 84.02.03.01.08 16.678,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.678,00 15.445,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   186,00               

Cheltuieli de capital   16.492,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 16.678,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.678,00 15.445,00 0,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 16.678,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.678,00 15.445,00 0,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 2.502,00 600,00 600,00 600,00 702,00 2.317,00 0,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 14.176,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.976,00 13.128,00 0,00 0,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

DRUMURI SI PODURI - DJ255 (2014-2020) 84.02.03.01.09 42.103,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.103,00 26.544,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   197,00               

Cheltuieli de capital   41.906,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 42.103,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.103,00 26.544,00 0,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 42.103,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 12.103,00 26.544,00 0,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 5.921,00 1.402,00 1.402,00 1.402,00 1.715,00 3.982,00 0,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 33.555,00 7.948,00 7.948,00 7.948,00 9.711,00 22.562,00 0,00 0,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 2.627,00 650,00 650,00 650,00 677,00 0,00 0,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

EXTINDERE VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI GALATI (CENTURA) (2014-

2020) 
84.02.03.01.10 75.426,00 16.024,00 20.000,00 20.000,00 19.402,00 59.408,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   13.340,00               

Cheltuieli de capital   62.086,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 75.426,00 16.024,00 20.000,00 20.000,00 19.402,00 59.408,00 0,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 75.426,00 16.024,00 20.000,00 20.000,00 19.402,00 59.408,00 0,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 11.310,00 2.400,00 3.000,00 3.000,00 2.910,00 8.911,00 0,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 64.092,00 13.600,00 17.000,00 17.000,00 16.492,00 50.497,00 0,00 0,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 24,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DENUMIRE INDICATOR ARTICOL 
BUGET  
INITIAL 

TRIM.  
I 

TRIM.  
II 

TRIM.  
III 

TRIM.  
IV 

2021 2022 2023 

1 2 3 7 8 9 10 12 13 14 

DRUMURI SI PODURI - DJ 242A (2014-2020) 84.02.03.01.11 29.340,00 7.160,00 7.164,00 7.000,00 8.016,00 12.611,00 0,00 0,00 

Cheltuieli cu bunuri și servicii   245,00               

Cheltuieli de capital   29.095,00               

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 29.340,00 7.160,00 7.164,00 7.000,00 8.016,00 12.611,00 0,00 0,00 

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 58.01 29.340,00 7.160,00 7.164,00 7.000,00 8.016,00 12.611,00 0,00 0,00 

Finantarea nationala 58.01.01 17.256,00 4.163,00 4.163,00 4.163,00 4.767,00 7.417,00 0,00 0,00 

Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 11.760,00 2.837,00 2.837,00 2.837,00 3.249,00 5.054,00 0,00 0,00 

Cheltuieli neeligibile 58.01.03 324,00 160,00 164,00 0,00 0,00 140,00 0,00 0,00 
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               Anexa nr. 9 

 

NUMĂR DE PERSONAL ŞI FOND DE SALARII PE ANUL 2020 

 
CAP. 51 – AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE 

 

NR. 

CRT. 
SPECIFICAŢIE U.M. 

CUANTUM  

Consiliul Judeţean Galaţi 

1. Număr de personal din care*: persoane 185 

       - permanent persoane 185 

       - temporar persoane 0 

2. Fond salarii de bază mii lei 25.000 

 

 

CAP. 54 – ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 

 

NR. 

CRT. 
SPECIFICAŢIE U.M. 

CUANTUM 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a 

Persoanelor 

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat 

1. Număr de personal din care*: persoane 40 66 

       - permanent persoane 40 66 

       - temporar persoane 0 0 

2. Fond salarii de bază mii lei 2.400 3.300 

 

 

 

CAP. 66 – SĂNĂTATE 

 

NR. 

CRT. 
SPECIFICAŢIE U.M. 

CUANTUM 

Spitalul Clinic Judeţean “Sf. Apostol 

Andrei” 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase 

“Sf. Cuv. Parascheva” 
Spitalul de Pneumoftiziologie Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor 

Unitatea Medico – Socială 

Găneşti 

1. Număr de personal din care*: persoane 3.321 229 377 160 29 

       - permanent persoane 3.321 229 377 160 29 

       - temporar persoane 5 0 0 0 0 

2. Fond salarii de bază mii lei 225.000 20.000 33.000 8.900 2.000 
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CAP. 67 – CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE 

NR. 

CRT. 
SPECIFICAŢIE U.M. 

CUANTUM 

Muzeul de Artă Vizuală 
Muzeul de Istorie “Paul 

Păltănea” 

Complexul Muzeal de Ştiinţele 

Naturii 

Biblioteca V.A. 

Urechia 

Centrul 

Cultural 

1. Număr de personal din care*: persoane 30 39 83 89 79 

       - permanent persoane 30 39 83 89 78 

       - temporar persoane 0 0 0 0 1 

2. Fond salarii de bază mii lei 1.400 2.000 4.500 3.800 4.500 

  

 

CAP. 68 – ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 

 

NR. 

CRT. 
SPECIFICAŢIE U.M. 

CUANTUM 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

Unitatea Medico – Socială 

Găneşti 

1. Număr de personal din care*: persoane 1.493 97 

       - permanent persoane 842 97 

       - temporar persoane 654 0 

2. Fond salarii de bază mii lei 65.000 4.500 
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Anexa nr.  10 

 

S I T U A Ţ I A 

numărului maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical angajat în unităţile de 

cult, pe anul 2020 şi estimări 2021—2023 

 

Nr. 

crt. 
Denumire entitate 

Număr maxim personal neclerical 

2020 2021 2022 2023 

1 Comunitatea Regională Penticostală Constanţa 5 5 5 5 

2 Cultul Creştin după Evanghelie 1 1 1 1 

3 Episcopia Dunării de Jos 488 488 488 488 

4 Epitropia Bisericii Armene 1 1 1 1 

5 Mitropolia Cultului Creştin de Rit Vechi Brăila 2 2 2 2 

6 Biserica Creştină Emanuel 1 1 1 1 

 Total 498 498 498 498 

 


