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HOTĂRÂREA NR. 174 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din cadrul Compartimentului case nr. 1 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.651/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 30432/04.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7651/04.07.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 13/02.07.2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Ştefan” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 218/21.12.2016. 
 
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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  CASEI „ŞTEFAN” 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa „Ştefan”, 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 Casa „Ştefan”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acredita t 

conform Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în municipiul Galaţi, str. Lebedei nr. 11, bloc E6, etaj 2, ap. 32. 

ART.3 Scopul serviciului social Casa „Ştefan” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 

măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă sau adopție. 

ART.4 (1) Serviciul social Casa „Ştefan” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările 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. 25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul case nr. 1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galați nr. 324/29.09.2003 şi care a fost supus mai multor reorganizări. 

(4) Serviciul social Casa „Ştefan” este înfiinţată prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului Judeţean Galaţi, prin închiderea Centrului de Plasament „UNIREA”, în cadrul Proiectului de 

finanţare PHARE RO 0104.01-365 GL şi RO 01404.01-366 GL „O Casă pentru fiecare”.  

ART.5 (1) Serviciul social Casa „Ştefan” 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) Misiunea serviciului social Casa „Ştefan”, serviciu rezidenţial organizat pe model familial, este de a furniza si asigura pe durată determinată accesul copiilor/tinerilor la găzduire, îngrijire, 

educare, consiliere, activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber şi pregătire în vederea integrării sau reintegrării familiale şi socio-profesionale. 

(3) Obiectivele de dezvoltare instituţională a serviciului social Casa „Ştefan” sunt: 

a) îmbunătățirea continuă a climatului de viață a copiilor și tinerilor aflați în plasament; 

b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă; 

c) creșterea gradului de implicare  a comunităţii; 
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d) monitorizarea procesului de învățare, asigurarea suportului moral și informațional; 

e) combaterea absenteismului școlar și prevenirea abandonului școlar; 

f) asigurarea și menținerea stării de sănătate; 

g) prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial. 

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Ştefan” 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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Ştefan” sunt copii/tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, cu/fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele 

categorii: 

- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi; 

- copii aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost găsiţi sau părăsiţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Galaţi. 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Ştefan” 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: 

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 în Casa „Ştefan” 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 Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

d) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 

e) să nu părăsească incinta casei fără învoire; 

f) să participe la activităţile organizate în casă;  

g) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

h) să respecte intimitatea celorlalţi; 

i) să participe la activităţi de consiliere în grup; 

j) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

k) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

l) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

m) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

n) să respecte proprietatea celorlalți. 

ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Ştefan” sunt următoarele: 

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

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
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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; 

10.  îngrijire medicală curentă; 

11.  preparare hrană caldă; 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 

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; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 

8. organizarea ședințelor administrative. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei 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 Direcției; 

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 centrului; 

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

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei 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) 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 centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii.  

ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Ştefan” este reprezentat de: 

a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare; 

b) asistent social; 

c) asistent medical. 

(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 casei 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 prevăzute în statul de funcţii ale Casei „Ştefan” Galaţi îşi desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice din fişa postului. 

ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Ştefan” funcţionează în cadrul Compartimentului case nr.1, personalul de conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  

asigura desfăşurarea activităţii în bune condiţii în toate casele. 

(2) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(3) Consilierea şi evaluarea psiho-socială, suportul emoțional sunt asigurate de un psiholog din cadrul DGASPC Galaţi. 

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

aplicabile. 

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

a) bugetul de stat; 

b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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HOTĂRÂREA NR. 175 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor” din cadrul Compartimentului case nr. 1 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.650/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 30431/04.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7650/04.07.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 14/02.07.2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Tudor” din cadrul Compartimentului case nr. 1 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 219/21.12.2016. 
 
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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  CASEI „TUDOR” 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa „Tudor”, 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 Casa „Tudor”, cod serviciu social 8790CR-C-I, 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 municipiul Galaţi, str. Cluj nr. 7, bloc D5C, etaj 4, ap. 18. 

ART.3 Scopul serviciului social Casa „Tudor” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 

măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă sau adopție. 

ART.4 (1) Serviciul social Casa „Tudor” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările 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. 25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul case nr.1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galați nr. 324/29.09.2003 şi care a fost supus mai multor reorganizări. 

(4) Serviciul social Casa „Tudor” este înființat prin Hotărârea nr. 55/06.08.2004 a Consiliului Judeţean Galaţi, prin închiderea Centrului de Plasament „UNIREA”, în cadrul Proiectului de 

finanţare PHARE RO 0104.01-365 GL şi RO 01404.01-366 GL „O Casă pentru fiecare”. 

ART.5 (1) Serviciul social Casa „Tudor” 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) Misiunea serviciului social Casa „Tudor”, serviciu rezidenţial organizat pe model familial, este de a furniza si asigura pe durată determinată accesul copiilor/tinerilor la găzduire, îngrijire, 

educare, consiliere, activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber şi pregătire în vederea integrării sau reintegrării familiale şi socio-profesionale. 

(3) Obiectivele de dezvoltare instituţională a serviciului social Casa „Tudor” sunt: 

a) îmbunătățirea continuă a climatului de viață a copiilor și tinerilor aflați în plasament; 

b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă; 

c) creșterea gradului de implicare  a comunităţii; 
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d) monitorizarea procesului de învățare, asigurarea suportului moral și informațional; 

e) combaterea absenteismului școlar și prevenirea abandonului școlar; 

f) asigurarea și menținerea stării de sănătate; 

g) prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial. 

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Tudor”  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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Tudor” sunt copii/tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, cu/fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele 

categorii: 

- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 

- copii aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost găsiţi sau părăsiţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Galaţi. 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Tudor” 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: 

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 în Casa „Tudor” 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 Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

d) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 

e) să nu părăsească incinta casei fără învoire; 

f) să participe la activităţile organizate în casă;  

g) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

h) să respecte intimitatea celorlalţi; 

i) să participe la activităţi de consiliere în grup; 

j) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

k) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

l) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

m) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

n) să respecte proprietatea celorlalţi. 

ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Tudor” sunt următoarele: 

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

1. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
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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; 

10.  îngrijire medicală curentă; 

11.  preparare hrană caldă. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi:  

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 

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; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 

8. organizarea ședințelor administrative. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei 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 Direcției; 

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 centrului; 

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

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei 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) 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 centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii.  

ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Tudor” este reprezentat de: 

a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare; 

b) asistent social; 

c) asistent medical. 

(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 casei 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 prevăzute în statul de funcţii al Casei „Tudor”  îşi desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice din fişa postului.  

ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Tudor” funcţionează în cadrul Compartimentului case nr. 1, personalul de conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  

asigura desfăşurarea activităţii in bune condiţii în toate cele casele. 

(2) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(3) Consilierea şi evaluarea psiho-socială, suportul emoțional sunt asigurate de un psiholog din cadrul DGASPC Galaţi. 

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

aplicabile. 

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

a. bugetul de stat; 

b. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

c. donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 

d. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e. alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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HOTĂRÂREA NR. 176 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Floare de colţ” din cadrul Compartimentului 
case nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.649/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 30430/04.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7649/04.07.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 15/02.07.2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Floare de colţ” din cadrul Compartimentului case 
nr. 1 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 220/21.12.2016. 
 
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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CASEI „FLOARE DE COLŢ” 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa „Floare de colţ”, 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 Casa „Floare de colţ”, cod serviciu social 8790CR-C-I, 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 municipiul Galați, str. Feroviarilor nr. 3, Micro 13B, bloc A2, sc. 3, ap. 45. 

ART.3 Scopul serviciului social Casa „Floare de colţ” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile 

legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă sau adopție. 

ART.4 (1) Serviciul social Casa „Floare de colţ” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, 

cu modificările 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. 25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din Compartimentul case nr.1 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galați nr. 324/29.09.2003 şi care a fost supus mai multor reorganizări. 

(4) Serviciul social Casa „Floare de colţ” este înființat prin Hotărârea nr.55/06.08.2004 a Consiliului Judeţean Galaţi, prin închiderea Centrului de Plasament „UNIREA”, în cadrul Proiectului 

de finanţare PHARE RO 0104.01-365 GL şi RO 01404.01-366 GL „O Casă pentru fiecare”. 

ART.5 (1) Serviciul social Casa „Floare de colţ” 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) Misiunea serviciului social Casa „Floare de colţ”, serviciu rezidenţial organizat pe model familial, este de a furniza si asigura pe durată determinată accesul copiilor/tinerilor la găzduire, 

îngrijire, educare, consiliere, activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber şi pregătire în vederea integrării sau reintegrării familiale şi socio-profesionale. 

(3) Obiectivele de dezvoltare instituţională a serviciului social Casa „Floare de colţ” sunt: 

a) îmbunătățirea continuă a climatului de viață a copiilor și tinerilor aflați în plasament; 
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b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă; 

c) creșterea gradului de implicare  a comunităţii; 

d) monitorizarea procesului de învățare, asigurarea suportului moral și informațional; 

e) combaterea absenteismului școlar și prevenirea abandonului școlar; 

f) asigurarea și menținerea stării de sănătate; 

g) prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial. 

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Floare de colţ” 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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Floare de colţ” sunt copii/ tineri vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, cu/fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele 

categorii: 

- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi; 

- copii aflaţi în situaţii de dificultate, care au domiciliul sau au fost găsiţi sau părăsiţi pe raza administrativ-teritorială a judeţului Galaţi. 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist, dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Floare de colţ” 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: 

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 în Casa „Floare de colţ” 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 Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

d) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 

e) să nu părăsească incinta casei fără învoire; 

f) să participe la activităţile organizate în casă;  

g) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

h) să respecte intimitatea celorlalţi; 

i) să participe la activităţi de consiliere în grup; 

j) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

k) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

l) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

m) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

n) să respecte proprietatea celorlalţi. 

ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Floare de colţ” sunt următoarele: 
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a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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 cultural; 

10.  îngrijire medicală curentă; 

11.  preparare hrană caldă. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 

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; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

9. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 

10. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

11. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

12. întocmirea fişelor de post; 

13. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

14. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

15. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 

16. organizarea ședințelor administrative; 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei 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 Direcției; 

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 centrului; 

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

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei 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) 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 centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii.  

ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Floare de colţ“ este reprezentat de: 

a) instructor-educator pentru activităţi de resocializare; 

b) asistent social; 

c) asistent medical. 

(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 casei 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 prevăzute în statul de funcţii al Casei „Floare de colţ” Galați îşi desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice din fişa postului. 

ART.11 (1) Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Floare de colţ” funcţionează în cadrul Compartimentului case nr. 1, personalul de  conducere , administrare, asistenţă medicală şi 

socială  asigura desfăşurarea activităţii in bune condiţii în toate casele. 

(2) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(3) Consilierea şi evaluarea psiho-socială, suportul emoțional sunt asigurate de un psiholog din cadrul DGASPC Galaţi. 

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

aplicabile. 

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

a) bugetul de stat; 

b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
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HOTĂRÂREA NR. 177 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Ana” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.648/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 30440/04.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7648/04.07.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 16/02.07.2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Ana” din cadrul Compartimentului case nr. 2 al 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 221/21.12.2016. 
 

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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  CASEI „ANA” 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa „Ana”, 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 Casa „Ana”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat 

conform Licenţei de funcţionare seria LF nr.0008383 din 20.03.2017, și are sediul în Galaţi, B-dul Dunărea, nr. 60, bl. PR 4, sc. 3, ap. 54. 

ART.3 Scopul serviciului social Casa "Ana", este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 

măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.  

ART.4 (1) Serviciul social Casa „Ana” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările 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. 25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul Case nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galați nr. 390 din 30.09.2013. 

(4) Serviciul social Casa „Ana” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 55/06.08.2004. 

ART.5 (1) Serviciul social Casa „Ana” 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) Serviciul social Casa „Ana” are misiunea de a ocroti copii/tineri, asigurând acestora accesul pe o perioadă temporară la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării 

familiale şi socio – profesionale.  

(3) Obiectivele de dezvoltare instituțională ale serviciului social Casa „Ana” sunt: 

a) îmbunătățirea continuă a climatului de viață a copiilor și tinerilor aflați în plasament; 

b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă; 

c) creșterea gradului de implicare  a comunităţii; 

d) monitorizarea procesului de învățare, asigurarea suportului moral și informațional; 
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e) combaterea absenteismului școlar și prevenirea abandonului școlar; 

f) asigurarea și menținerea stării de sănătate; 

g) prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial. 

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Ana” 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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Ana” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, cu/fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele 

categorii: 

- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent materna l profesionist,  dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Ana” 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: 

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 în Casa „Ana” au următoarele obligaţii: 

1. 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; 

2. 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; 

3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 

5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 

6. să participe la activităţile organizate în casă;  

7. să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

8. să respecte intimitatea celorlalţi; 

9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 

10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

11. să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

14. să respecte proprietatea celorlalți. 

ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Ana” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 
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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; 

10.  îngrijire medicală curentă; 

11.  preparare hrană caldă. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 

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; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din casă; 

8. organizarea ședințelor administrative; 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un şef de casă (asimilat unui şef de centru), care realizează şi comunicarea permanentă cu 

conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei 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 Direcției; 

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 compartimentului; 

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

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei 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) 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 casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii.  

ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Ana” este reprezentat de: 

a) asistent social; b) asistent medical; c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare; d) psiholog. 

(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 casei 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 prevăzute în statul de funcţii din Casa „Ana” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fișa postului. 

(4) Personalul administrativ  din Casa ”Ana“ asigură activitățile auxiliare serviciului social și este reprezentat de: 

a) administrator; 

b) contabil. 

(5) Categoriile de personal administrativ prevăzute în statul de funcții din Casa „Ana” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fișa postului. 

ART.11 (1) Personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială asigura desfăşurarea activităţii in bune condiţii în toate casele din cadrul Compartimentului case nr. 2. 

(2) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(3) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de psihologul din cadrul compartimentului de servicii sociale. 

ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Compartimentul Case nr. 2 are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor 

minime de calitate aplicabile. 

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

a) bugetul de stat; 

b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
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HOTĂRÂREA NR. 178 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Andrei” din cadrul Compartimentului case nr. 2 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.647/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 30439/04.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7647/04.07.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 17/02.07.2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Andrei” din cadrul Compartimentului case nr. 2 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 222/21.12.2016. 
 
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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CASEI „ANDREI” 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa „Andrei”, 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 Casa „Andrei”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat 

conform Licenţă de funcţionare seria LF nr.0005075 din 05.07.2016, și are sediul în Galaţi, str. Combinatului nr. 1, bl. C2, sc. 4, ap. 60. 

ART.3 Scopul serviciului social Casa „Andrei” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 

măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.  

ART.4 (1) Serviciul social Casa „Andrei” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările 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. 25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul Case nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galați nr. 390 din 30.09.2013. 

(4) Serviciul social Casa „Andrei” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 55/06.08.2004. 

ART.5 (1) Serviciul social Casa „Andrei” 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) Serviciul social Casa „Andrei” are misiunea de a ocroti copii / tineri,  asigurând acestora accesul pe o perioadă temporară la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării 

familiale şi socio – profesionale.  

(3) Obiectivele de dezvoltare instituțională ale serviciului social Casa „Andrei” sunt: 

a) îmbunătățirea continuă a climatului de viață a copiilor și tinerilor aflați în plasament; 

b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă; 

c) creșterea gradului de implicare  a comunităţii; 

d) monitorizarea procesului de învățare, asigurarea suportului moral și informațional; 
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e) combaterea absenteismului școlar și prevenirea abandonului școlar; 

f) asigurarea și menținerea stării de sănătate; 

g)prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial. 

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Andrei” 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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Andrei” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, cu/ fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele 

categorii: 

- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent materna l profesionist,  dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Andrei” 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: 

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 în Casa „Andrei” au următoarele obligaţii: 

1. 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; 

2. 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; 

3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 

5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 

6. să participe la activităţile organizate în casă;  

7. să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

8. să respecte intimitatea celorlalţi; 

9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 

10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

11. să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

14. să respecte proprietatea celorlalţi. 

ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Andrei” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 
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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; 

10.  îngrijire medicală curentă; 

11.  preparare hrană caldă. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 

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; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din casă; 

8. organizarea ședințelor administrative; 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un şef de casă (asimilat unui şef de centru), care realizează şi comunicarea permanentă cu 

conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei 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 Direcției; 

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 compartimentului; 

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

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei 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) 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 casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii.  

ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Andrei” este reprezentat de: asistent social; asistent medical; instructor-educator pentru activităţi de resocializare; psiholog. 

(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 casei 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 prevăzute în statul de funcţii din Casa „Andrei” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fișa postului. 

(4) Personalul administrativ din Casa „Andrei” asigură activitățile auxiliare serviciului social și este reprezentat de: 

a) administrator; 

b) contabil. 

(5) Categoriile de personal administrativ prevăzute în statul de funcții din Casa „Andrei” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fișa postului. 

ART.11 (1) Personalul de  conducere , administrare, asistenţă medicală şi socială  asigura desfăşurarea activităţii in bune condiţii în ambele case. 

(2) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(3) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de psihologul din cadrul compartimentului de servicii sociale 

ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Compartimentul Case nr. 2 are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor 

minime de calitate aplicabile. 

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

a) bugetul de stat; 

b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
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HOTĂRÂREA NR. 179 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Cireşarii” din cadrul Compartimentului case nr. 
2 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.646/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 30438/04.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7646/04.07.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 17/02.07.2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Cireşarii” din cadrul Compartimentului case nr. 2 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 223/21.12.2016. 
 
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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CASEI „CIREŞARII” 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa „Cireşarii”, 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 Casa „Cireşarii”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat 

conform Licenţei de funcţionare seria LF nr.0005071 din 05.07.2016, și are sediul în Galaţi, str. Strungarilor nr. 2, bl. K1, sc. 4, ap. 77. 

ART.3 Scopul serviciului social Casa „Cireşarii” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii 

a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 

ART.4 (1) Serviciul social Casa „Cireşarii” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările 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. 25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul Case nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galați nr. 390 din 30.09.2013. 

(4) Serviciul social Casa „Cireşarii” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 55/06.08.2004. 

ART.5 (1) Serviciul social Casa „Cireşarii” 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) Serviciul social Casa „Cireşarii” are misiunea de a ocroti copii/tineri, asigurând acestora accesul pe o perioadă temporară la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării 

familiale şi socio – profesionale.  

(3) Obiectivele de dezvoltare instituțională: 

a) îmbunătățirea continuă a climatului de viață a copiilor și tinerilor aflați în plasament; 

b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă; 

c) creșterea gradului de implicare a comunităţii; 

d) monitorizarea procesului de învățare, asigurarea suportului moral și informațional; 
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e) combaterea absenteismului școlar și prevenirea abandonului școlar; 

f) asigurarea și menținerea stării de sănătate; 

g) prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial. 

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Cireşarii” 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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Cireşarii” sunt copii/tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, cu/fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele 

categorii: 

- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent materna l profesionist,  dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Cireşarii” 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: 

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 în Casa „Cireşarii” au următoarele obligaţii: 

1. 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; 

2. 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; 

3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 

5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 

6. să participe la activităţile organizate în casă;  

7. să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

8. să respecte intimitatea celorlalţi; 

9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 

10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

11. să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

14. să respecte proprietatea celorlalţi. 

ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Cireşarii” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 
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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; 

10.  îngrijire medicală curentă; 

11.  preparare hrană caldă. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 

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; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din casă; 

8. organizarea ședințelor administrative. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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. 

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un şef de casă (asimilat şefului de centru), care realizează şi comunicarea permanentă cu 

conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei 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 Direcției; 

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 compartimentului; 

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

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei 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) 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 casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii. 

ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Cireşarii” este reprezentat de: asistent social; asistent medical; instructor-educator pentru activităţi de resocializare; psiholog. 

(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 casei 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 prevăzute în statul de funcţii din Casa „Cireşarii” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fișa postului. 

(4) Personalul administrativ din Casa „Cireşarii“ asigură activitățile auxiliare serviciului social și este reprezentat de: 

a) administrator; 

b) contabil; 

(5) Categoriile de personal administrativ prevăzute în statul de funcții din Casa „Cireşarii” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fișa postului. 

ART.11 (1) Personalul de conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  asigura desfăşurarea activităţii in bune condiţii în ambele case.  

(2) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(3) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de psihologul din cadrul compartimentului de servicii sociale. 

ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Compartimentul Case nr. 2 are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor 

minime de calitate aplicabile. 

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

a) bugetul de stat; 

b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
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HOTĂRÂREA NR. 180 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Miruna” din cadrul Compartimentului case nr. 2 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.644/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 30436/04.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7644/04.07.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 19/02.07.2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Miruna” din cadrul Compartimentului case nr. 2 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 224/21.12.2016. 
 
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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CASEI „MIRUNA” 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa „Miruna”, 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 Casa „Miruna”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat 

conform Licenţei de funcţionare Seria LF  nr.0001846 din 12.05.2016, și are sediul în Galaţi, str. Constantin Levaditti nr. 3, bl. Roza 1, sc. 2, ap. 20. 

ART.3 Scopul serviciului social Casa „Miruna” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a 

măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.  

ART.4 (1) Serviciul social Casa „Miruna” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările 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.25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul Case nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați,ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galați nr. 390 din 30.09.2013. 

(4) Serviciul social Casa „Miruna” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 385/30.09.2013. 

ART.5 (1) Serviciul social Casa „Miruna” 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) Serviciul social Casa „Miruna” are misiunea de a ocroti copii/tineri, asigurând acestora accesul pe o perioadă temporară la găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire în vederea reintegrării 

familiale şi socio – profesionale.  

(3) Obiectivele de dezvoltare instituțională: 
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a) îmbunătățirea continuă a climatului de viață a copiilor și tinerilor aflați în plasament; 

b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă; 

c) creșterea gradului de implicare a comunităţii; 

d) Monitorizarea procesului de învățare, asigurarea suportului moral și informațional; 

e) combaterea absenteismului școlar și prevenirea abandonului școlar; 

f) asigurarea și menținerea stării de sănătate; 

g) Prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial 

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Miruna” 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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Miruna” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani,cu/ fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele 

categorii: 

- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent materna l profesionist,  dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Miruna” 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: 

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 în Casa „Miruna” au următoarele obligaţii: 

1. 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; 

2. 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; 

3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 

5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 

6. să participe la activităţile organizate în casă;  

7. să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

8. să respecte intimitatea celorlalţi; 

9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 

10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

11. să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

14. să respecte proprietatea celorlalţi. 

ART. 7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Miruna” sunt următoarele: 
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a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 

10.  îngrijire medicală curentă; 

11.  preparare hrană caldă. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 

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; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din casă; 

8. organizarea ședințelor administrative. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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. 

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un şef de casă (asimilat şefului de centru), care realizează şi comunicarea permanentă cu 

conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei 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 Direcției; 

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 compartimentului; 

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

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei 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) 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 casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii. 

ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Miruna” este reprezentat de: asistent social; asistent medical; instructor-educator pentru activităţi de resocializare; psiholog. 

(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 casei 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 prevăzute în statul de funcţii din Casa „Miruna” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fișa postului. 

(4) Personalul administrativ din Casa „Miruna” asigură activitățile auxiliare serviciului social și este reprezentat de: a) administrator; b) contabil. 

(5) Categoriile de personal administrativ prevăzute în statul de funcții din Casa „Miruna” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fișa postului. 

ART.11 (1) Personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  asigura desfăşurarea activităţii in bune condiţii în ambele case. 

(2) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(3) Consiliere psihosocială și suport emoțional sunt asigurate de psihologul din cadrul compartimentului de servicii sociale. 

ART. 12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Compartimentul Case nr. 2 are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor 

minime de calitate aplicabile. 

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

a) bugetul de stat; 

b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
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HOTĂRÂREA NR. 181 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Monica” din cadrul Compartimentului case nr. 2 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.645/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 30437/04.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7645/04.07.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 20/02.07.2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Monica” din cadrul Compartimentului case nr. 2 
al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 225/21.12.2016. 
 

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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CASEI „MONICA” 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa „Monica”, 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 Casa „Monica”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat 

conform Licenţei de funcţionare Seria LF nr. 0001847 din 17.05.2016, și are sediul în Galaţi, str. Laminoriștilor nr. 10, bl. G1, sc. 2, ap. 31. 

ART.3 Scopul serviciului social Casa „Monica” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii 

a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 

ART.4 (1) Serviciul social Casa „Monica” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu 

modificările 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. 25 din 3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din 

sistemul de protecţie specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Compartimentul Case nr. 2 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Galați nr. 390 din 30.09.2013. 

(4) Serviciul social Casa „Monica” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 55/06.08.2004. 

ART.5 (1) Serviciul social Casa „Monica” 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) Serviciul social Casa „Monica” are misiunea de a ocroti copii / tineri,  asigurând acestora accesul pe o perioadă temporară la găzduire, îngrijire, educaţie  şi pregătire în vederea reintegrării 

familiale şi socio – profesionale.  

(3) Obiectivele de dezvoltare instituțională a serviciului social Casa „Monica” sunt: 
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a) îmbunătățirea continuă a climatului de viață a copiilor și tinerilor aflați în plasament; 

b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă; 

c) creșterea gradului de implicare  a comunităţii; 

d) monitorizarea procesului de învățare, asigurarea suportului moral și informațional; 

e) combaterea absenteismului școlar și prevenirea abandonului școlar; 

f) asigurarea și menținerea stării de sănătate; 

g) prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial. 

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Casei „Monica” 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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Monica” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani,cu/ fără dizabilități, care se încadrează într-una din următoarele 

categorii: 

- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Monica” 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: 

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 în Casa „Monica” au următoarele obligaţii: 

1. 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; 

2. 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; 

3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 

5. să nu părăsească incinta casei fără învoire; 

6. să participe la activităţile organizate în casă;  

7. să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

8. să respecte intimitatea celorlalţi; 

9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 

10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

11. să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

14. să respecte proprietatea celorlalţi. 

ART. 7 Principalele funcţiile ale serviciului social Casa „Monica” sunt următoarele: 
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a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 

10.  îngrijire medicală curentă; 

11.  preparare hrană caldă. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 

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; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din casă; 

8. organizarea ședințelor administrative; 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un şef de casă (asimilat şefului de centru), care realizează şi comunicarea permanentă cu 

conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei 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 Direcției; 

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 compartimentului; 

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

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei 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) 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 casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii.  

ART. 10 (1) Personalul de specialitate  din Casa „Monica” este reprezentat de: a) asistent social; b) asistent medical; c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare; d) psiholog. 

(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 casei 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 prevăzute în statul de funcţii din Casa „Monica” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fișa postului. 

(4) Personalul administrativ din Casa „Monica” asigură activitățile auxiliare serviciului social și este reprezentat de: a) administrator; b) contabil. 

(5) Categoriile de personal administrativ prevăzute în statul de funcții din Casa „Monica” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fișa postului. 

ART.11 (1) Personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  asigura desfăşurarea activităţii in bune condiţii în ambele case. 

(2) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(3) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de psihologul din cadrul compartimentului de servicii sociale  

ART.12 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Compartimentul Case nr. 2 are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor 

minime de calitate aplicabile. 

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

a) bugetul de stat; 

b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
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HOTĂRÂREA NR. 182 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi Tecuci din cadrul Complexului de 
servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.643/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 30435/04.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7643/04.07.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 21/02.07.2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi Tecuci din cadrul Complexului de 
servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 201/29.11.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de zi Tecuci din cadrul Complexului de servicii Tecuci  al  
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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI DE ZI TECUCI 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul de zi Tecuci”, 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 zi Tecuci”, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 

acreditat conform Certificatului de acreditare nr.000685/16.05.2014 şi are sediul  în str. 1 Decembrie 1918 nr. 75, Tecuci, judeţul Galaţi. Capacitatea centrului este de 20 locuri. 

ART.3 (1) Scopul serviciului social „Centru de zi Tecuci” este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor cu dizabilităţi. 

(2) Misiunea  centrului  este  de  a  asigura  condiţii  de îngrijire, educare, socializare, recuperare/reabilitare a beneficiarilor, cu scopul prevenirii abandonului copiilor cu deficiențe 

neuromotorii. 

(3) Obiectivul general al serviciului social „Centrul de zi Tecuci” este responsabilizarea comunității  în  privinţa membrilor ei aflaţi în situaţii de risc. 

(4) Obiectivele specifice ale serviciului social „Centrul de zi Tecuci”:  

a) sensibilizarea membrilor comunităţii locale în legătură cu primordialitatea responsabilităţii părinţilor referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor şi necesitatea susţinerii 

părinţilor pentru menţinerea copilului în familie; 

b) prevenirea marginalizării și excluziunii sociale. 

ART.4 (1) Serviciul social „Centrul de zi Tecuci” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 

292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor; 
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ART.5 (1) Serviciul social „Centrul de zi Tecuci” este înfiinţat se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, 

precum şi cu principiile 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 „Centrului de zi Tecuci” 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) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 

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 capacitatea de exerciţiu, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, 

republicată,  

g) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

h) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent; 

i) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

j) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

k) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

l) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere; 

m) 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; 

n) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi Tecuci” sunt copii cu deficienţe neuromotorii, cu vârsta cuprinsă între 3 – 18 ani, care au nevoie de servicii de recuperare, 

cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a judeţului Galaţi. 

(2) Admiterea beneficiarilor se face în baza dispoziţiei emise în condiţiile legii de către Directorul General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor sunt cuprinse în contractul de furnizare a serviciilor . 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi Tecuci” 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.  

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de zi Tecuci” 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 funcţii ale serviciului social „Centrul de zi Tecuci” sunt următoarele: 

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

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2. îngrijire personală; 

3. educare; 

4. dezvoltare abilități de viață independentă; 

5. consiliere psihosocială și suport emoțional; 

6. supraveghere; 

7. reintegrare familială și comunitară; 

8. socializare și activități culturale; 

9. îngrijire medicală curentă; 

10. preparare hrană caldă. 

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

1. întocmirea materialelor de prezentare a centrului (pliante, ghiduri); 

2.  promovarea imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2.implicarea copiilor din comunitate în viaţa copiilor cu dizabilităţi – „Acţiunea comunitară”; 

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; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 

8. organizarea ședințelor administrative; 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt  prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       

(3) Ocuparea postului de şef de centru (complex) se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru (complex) se face în condiţiile legii.  

ART.10 (1)  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă din „Centrul de zi Tecuci” sunt: a) infirmieră (532103); b) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); c) 

kinetoterapeut (226405);  d) asistent medical generalist (325901). 

(2) Atribuţii ale personalului de specialitate sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       
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ART.11 (1) Având în vedere că serviciul „Centrul de zi Tecuci” funcţionează în cadrul Complexului de servicii Tecuci, personalul de  conducere, administrare asigură desfăşurarea activităţii 

în bune condiţii. 

(2) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: a) muncitor calificat bucătar; b) muncitor calificat întreţinere; c) îngrijitoare; d) şofer;  

(3) Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       

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) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 

d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e) din alte venituri, în condiţiile legii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 183 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” din cadrul Complexului de servicii 
Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.642/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 30434/04.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7642/04.07.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 22/02.07.2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” din cadrul Complexului de servicii 
Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 169/31.10.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Casei „Speranţa” din cadrul Complexului de servicii Tecuci al  
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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CASEI „SPERANŢA” 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa „Speranţa” Tecuci, 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 Casa „Speranţa” Tecuci, cod serviciu social 8790CR-C-I, 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. Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr. 119, bl. A2, sc. 3, ap. 41. 
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ART.3 (1)  Scopul serviciului social Casa „Speranţa” Tecuci este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în 

condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 

(2)  Misiunea  Casei  „Speranţa” Tecuci este  de  a  asigura  condiţii  de îngrijire, educare,  

socializare a  copiilor, în vederea  reintegrării  sociale şi familiale. 

(3) Obiective generale ale serviciului social Casa „Speranţa” Tecuci sunt: 

a) asigurarea serviciilor de calitate  pentru copiii din structuri de tip rezidenţial; 

b) asigurarea de servicii de suport  tinerilor  proveniţi din sistemul de protecţie a copilului. 

(4) Obiective specifice ale serviciului social Casa „Speranţa” Tecuci sunt: 

a) Limitarea perioadei de găzduire în instituţii; 

b) Crearea de servicii alternative; 

c) Creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor; 

d) Atragerea de voluntari care să fie implicaţi în proiectele educaţionale oferite în serviciile de tip rezidenţial  

ART.4 (1) Serviciul social Casa „Speranţa” Tecuci 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, cu modificările şi completările ulterioare;alte acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate  pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de  

protecție specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Complexul de servicii Tecuci din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați,  ce a fost înfiinţat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 324/29.09.2003 şi care a fost supus mai multor reorganizări. 

(4) Serviciul social Casa „Speranţa” Tecuci are o capacitate de 8 locuri. 

ART.5 (1) Serviciul social Casa „Speranţa” Tecuci se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă soc ială, 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 Casei „Speranţa” Tecuci 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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Casa „Speranţa” Tecuci sunt copii/tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, fără dizabilități, care se încadrează într-una din 

următoarele categorii: 

- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist,  dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Casa „Speranţa” Tecuci 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: 

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 în Casa „Speranţa” Tecuci 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; 
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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 Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

d) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 

e) să nu părăsească incinta casei fără învoire; 

f) să participe la activităţile organizate în casă;  

g) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

h) să respecte intimitatea celorlalţi; 

i) să participe la activităţi de consiliere în grup; 

j) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

k) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

l) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

m) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

n) să respecte proprietatea celorlalţi. 

ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social Casa „Speranţa” Tecuci sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 

10.  îngrijire medicală curentă; 

11.  preparare hrană caldă. 

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 imaginii casei 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 

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; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din casă; 

8. organizarea ședințelor administrative. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un şef de centru (complex), care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea 

Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       

(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 

ART.10 (1) Personalul de specialitate din Casa „Speranţa” Tecuci este reprezentat de instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508). 

(2) Atribuţiile acestei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi       

ART.11  Având în vedere că serviciul rezidenţial Casa „Speranţa” Tecuci funcţionează în cadrul Complexului de servicii Tecuci, personalul de  conducere , administrare, asistenţă medicală 

precum şi cel de întreţinere-reparaţii asigură desfăşurarea activităţii în bune condiţii în toate structurile componente ale complexului, inclusiv în casă. 

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

aplicabile. 

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

a) bugetul de stat; 

b) bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e) din alte venituri, în condiţiile legii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 184 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului 
de servicii Tecuci al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 7.641/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
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Având în vedere adresa nr. 30433/04.07.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 7641/04.07.2019;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 23/02.07.2019;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului 
de servicii Tecuci  al  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 202/29.11.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament Tecuci din cadrul Complexului de servicii 
Tecuci  al  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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI DE PLASAMENT TECUCI 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul de plasament Tecuci”, 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 plasament Tecuci”, cod serviciu social 8790CR-C-I, 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. Tecuci, str. Aleea Ştrandului nr. 6. Capacitatea centrului este de 16 locuri. 

ART.3 (1) Scopul serviciului social „Centrul de plasament Tecuci” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii 

în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 

(2) Misiunea centrului este asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-

profesionale. 

(3) Obiective generale ale serviciului social „Centrul de plasament Tecuci” sunt: 

a) asigurarea serviciilor de calitate  pentru copiii din structuri de tip rezidenţial;  

b) asigurarea de servicii de suport  tinerilor  proveniţi din sistemul de protecție. 

(4) Obiective specifice ale serviciului social „Centrul de plasament Tecuci” sunt: 

a) limitarea perioadei de găzduire în instituţii; 

b) crearea de servicii alternative; 

c) creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor; 

d) atragerea de voluntari care să fie implicaţi în proiectele educaţionale oferite în serviciile de tip rezidenţial. 

ART.4 (1) Serviciul social „Centrul de plasament Tecuci” 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, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate  pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de  

protecție specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus face parte din Complexul de servicii Tecuci din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, ce a fost înfiinţat prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 240/28.02.2003 şi care a fost supus mai multor reorganizări. 

(4) „Centrul de plasament Tecuci” se înfiinţează prin reorganizarea Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Tecuci (înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Galați nr.  324/ 29.09.2003). 

ART.5 (1) Serviciul social „Centrul de plasament Tecuci” 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 „Centrului de plasament Tecuci” 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; 
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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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de plasament Tecuci” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, fără dizabilități, care se încadrează într-una din 

următoarele categorii: 

a) copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

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. 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist, dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de plasament Tecuci” 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: 

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 în „Centrul de plasament Tecuci” au următoarele obligaţii: 

1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale, la reevaluarea şi revizuirea planului individualizat de protecţie şi programului de intervenţie specifică; 

2. să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de protecţie/programului de intervenţie specifică; 

3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 

5. să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 

6. să participe la activităţile organizate în centru;  

7. să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

8. să respecte intimitatea celorlalţi; 

9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 

10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

11. să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

14. să respecte proprietatea celorlalţi. 

ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social „Centrul de plasament Tecuci” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 

10. îngrijire medicală curentă; 

11. preparare hrană caldă. 

 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.; 
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2. promovarea imaginii centrului 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 următoarelor activităţi:  

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 

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. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor  centrului; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 

8. organizarea ședințelor administrative. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru (complex), care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea 

Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt  prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       

(3) Ocuparea postului de şef de centru (complex) se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru (complex) se face în condiţiile legii. 

ART.10 (1) Personalul de specialitate din „Centrul de plasament Tecuci” este reprezentat de următoarele categorii: a) asistent medical generalist (325901), b) asistent social (263501), c) 

instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508). 

(2 Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       

ART.11 (1) Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: administrator; inspector de specialitate cu studii superioare economice; magaziner; muncitori 

calificaţi; supraveghetor de noapte; îngrijitoare. 

(2) Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       

ART.13 (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: bugetul de stat; bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; donaţii, sponsorizări şi alte forme private de 

contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 185 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe 
educative speciale Galaţi 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: 10.164/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 41965/09.09.2019  a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10.164/10.09.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 25/2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative 
speciale Galaţi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
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Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 216/26.10.2018 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale 
Galaţi din cadrul 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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI DE ASISTENŢĂ PENTRU COPILUL CU CERINŢE 

EDUCATIVE SPECIALE GALAŢI 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul de asistenţă pentru copilul cu cerinţe educative speciale Galaţi” (denumit în 

continuare „CACCES Galaţi”), 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 „CACCES Galaţi”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați 

acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014 și are sediul în mun. Galaţi, str. Blaj nr. 11-A. 

ART.3 Scopul serviciului social „CACCES Galaţi” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului cu dizabilităţi de natură psihică şi comportamentală, separat temporar sau 

definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 

ART.4 (1) Serviciul „CACCES Galaţi” 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. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de 

protecţie specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.167 din 28 martie 2005 a Consiliului Judeţean Galaţi. 

ART.5 (1) Serviciul social „CACCES Galaţi” 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) Misiunea centrului este de a asigura pe perioadă determinată accesul copiilor la găzduire, îngrijire, reabilitare, educație ș i pregătire în vederea integrării/ reintegrării familiale și socio - 

profesionale. 

(3) Obiectivele serviciului social „CACCES Galați” sunt: 

a) Îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale beneficiarilor - o mai atentă supraveghere din partea instructorilor de educaţie în ce priveşte frecvenţa şcolară şi pregătirea temelor, o mai bună 

colaborare cu şcoală etc.; 

b) Pregătirea pentru integrarea în comunitate a tinerilor absolvenţi după desprinderea din sistem; 

c) Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru beneficiari. 

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „CACCES Galaţi” 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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „CACCES Galaţi” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, cu dizabilităţi, aflaţi în dificultate, care se încadrează într-una 

din următoarele categorii: 

- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi. 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin:  

- reintegrare familială; 

- plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist;  

- dobândirea capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „CACCES Galaţi” au următoarele drepturi: 
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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: 

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 în „CACCES Galaţi” 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 Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

d) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 

e) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 

f) să participe la activităţile organizate în centru;  

g) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

h) să respecte intimitatea celorlalţi; 

i) să participe la activităţi de consiliere în grup; 

j) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

k) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

l) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

m) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

n) să respecte proprietatea celorlalți. 

ART.7 Principalele funcţiile ale serviciului social „CACCES Galaţi” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 

10. îngrijire medicală curentă; 

11. preparare hrană caldă. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”. 

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. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor centrului. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 

întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului casei inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

2. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 
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3. întocmirea fişelor de post; 

4. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

5. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

6.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 

7. organizarea ședințelor administrative. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

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

(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 

ART.10 (1) Personalul de specialitate din „CACCES Galaţi” este reprezentat de următoarele categorii: a) asistent medical generalist (325901), b) asistent social (263501); c) instructor-

educator pentru activităţi de resocializare (263508); d) medic stomatolog. 

(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) Atribuțiile fiecărei categorii de personal 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 economice; c) magaziner; d) muncitor 

calificat croitorie-spălătorie; e) referent; f) muncitor calificat bucătărie; g) muncitor necalificat bucătărie; h) supraveghetor de noapte; i) îngrijitoare.  

ART.12 Atribuțiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

ART.13 (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) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 

d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e) din alte venituri, în condiţiile legii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 186 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal 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: 10.165/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 41966/09.09.2019  a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10.165/10.09.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 26/2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 183/24.09.2018 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului maternal din cadrul 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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI MATERNAL 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul maternal” Galaţi, 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 Maternal”, cod serviciu social 8790 CR-MC-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați 

acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/2014 cu sediul în mun. Galaţi, str. Brăilei nr. 138 E. 

ART.3 Scopul serviciului social „Centrul maternal” este ocrotirea mamei și a copilului, organizat pe model familial, a cărui misiune priveşte asigurarea protecţiei şi îngrijirii cuplului mamă - 

copil, precum şi a femeilor gravide aflate în situaţii de dificultate, într-un mediu apropiat de cel familial. 

ART.4 (1) Serviciul social „Centrul maternal” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, 

cu modificările 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. 81/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale.  

(3) Serviciul social menţionat mai sus a fost înfiinţat prin Hotărârea nr.185 din 29 mai 2002 a Consiliului Judeţean Galaţi. 

ART.5 (1) Serviciul social „Centrul maternal” 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) Obiectivele serviciului social „Centrul maternal” sunt: 

a) asigurarea găzduirii si îngrijirii pe o perioadă determinată de timp; 

b) programe educaționale (drepturi și responsabilități părintești, abilități parentale, puericultură, planificare familială, autogospodărire); 

c) consiliere și susținere psihologică; 

d) informare și susținere în identificarea unui loc de muncă, sau a unui curs de pregătire sau reconversie profesională; 

e) informare și susținere în demersuri administrative (obținerea actelor de identitate, certificatelor de naștere, drepturilor salariale sau prestații sociale); 

f) reabilitarea legăturilor cuplului mama-copil, cu tatăl copilului sau cu familia de origine sau lărgită; 

g) servicii medicale preventive sau curative pentru mamă – copil; 

h) integrare/reintegrare familială și socio – profesională.  

(3) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului maternal sunt următoarele: 

a) principiu îngrijirii permanente în propria familie; 

b) principiul abordării comprehensive și multidimensionale a fiecărui caz în parte; 

c) principiul intervenției planificate; 

d) principiul parteneriatului mamei cu profesioniștii și cu comunitatea; 

e) principiul complexității serviciilor; 

f) principiul temporizării; 

g) principiul confidențialității. 

ART.6 (1) Beneficiarii centrului rezidenţial maternal pot fi mame cu copii aflaţi în risc de separare de familie şi femei gravide aflate în situaţii de dificultate: 

a) mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuinţă şi/sau care se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale şi relaţionale; 

b) mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate incapabile să le ofere vreun  fel de suport; 

c)  mame cu copii/gravide victime ale violenţei domestice; 

d)  cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecţie specială; 

e)  mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecţie specială a copilului. 

(2) Admiterea beneficiarilor / cuplurilor se face în baza dispoziției de admitere sau a instituirii măsurii speciale privind plasamentul în regim de urgență emise de către Directorul General al 

DGASPC Galați, prin Hotărârea Comisiei pentru Protecția Copilului, sau prin Hotărârea Instanței de Judecată. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecție specială:  

a) Planul se servicii are drept obiectiv general re/integrarea familială, socială şi profesională a cuplului mamă–copil ocrotit în centrul maternal. În acest caz, părăsirea serviciului social se 

face în baza dispoziţiei de încetare a ocrotirii dată de către Directorul General; 

b) În cazul în care cuplul mamă–copil nu poate fi re/integrat în familie, se pot identifica alte soluții ca măsură de protecție, pentru a servi interesul copilului, respectiv plasamentul la AMP 

sau plasament familial situaţie în care părăsirea centrului maternal se face în baza hotărârii Comisiei de protecţie a copilului sau a hotărârii judecătorești.  

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul maternal” au următoarele drepturi: 

a) Dreptul de a fi găzduită şi de a beneficia de serviciile centrului; 

b) Dreptul de a fi tratată ca persoană individuală, fără discriminare etnică, religioasă, culturală; 

c) Dreptul de a utiliza bunurile materiale existente în centru; 

d) Dreptul de a participa la luarea deciziilor referitoare la persoana sa şi la copilul său şi de a-i fi respectată opinia; 

e) Dreptul de a fi încurajată activ şi sprijinită pentru a-şi îmbunătăţi educația; 

f) Dreptul de a beneficia de servicii de educație pentru sănătate, planificare familială şi consiliere contraceptivă şi de a fi încurajate să ducă un mod de viaţă sănătos; 

g) Dreptul la confidenţialitate, atât timp cât nu afectează drepturile copilului şi ale persoanelor din centru (rezidente, personalul centrului); 

h) Dreptul de a primi vizite, conform programului aprobat de șeful centrului; 

i) Dreptul de a adresa sesizări, verbale sau scrise, șeful centrului referitor la probleme de relaţionare cu alte mame, membri ai personalului sau alte nemulţumiri personale; 

j) Dreptul de a beneficia de drepturile băneşti ce i se cuvin (şomaj, pensie de întreținere, salariu). 

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul maternal au următoarele obligaţii: 

a) Să respecte prezentele norme interne ale centrului; 

b) Să respecte drepturile copilului şi să conştientizeze responsabilitatea ce-i revine faţă de copil; este interzisă violenţa verbală, fizică şi psihică faţă de propriul copil sau ceilalţi copii din 

centru; 

c) Să trateze fără discriminare persoanele cu care relaţionează (rezidente, personal, vizitatori); este interzisă violenţa fizică, verbală şi psihică faţă de persoanele cu care relaţionează, astfel de 

manifestări ducând automat la rezilierea contractului de rezidenţă; 

d) Să efectueze examenele medicale prevăzute de prezentele norme interne, atât la admiterea în centru, cât şi periodic, conform legislaţiei în vigoare; 
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e) Să păstreze şi să întreţină bunurile materiale existente în centru (mobilier, aparatură electro - casnică, jucării, cărţi, echipamentul copilului, cazarmamentul alocat etc.) pe care le utilizează. 

În cazul deteriorării sau distrugerii bunurilor din centru, mama va suporta cheltuielile pentru înlocuirea lor; 

f) Rezidentele sunt obligate să respecte confidenţialitatea datelor la care au acces; 

g) Este interzis fumatul în incinta centrului; 

h) Este interzisă introducerea şi consumarea băuturilor alcoolice şi a drogurilor, sub sancţiunea rezilierii contractului de rezidenţă chiar de la prima abatere de acest gen. 

ART.7  Principalele funcţiile ale serviciului social Centrului maternal sunt următoarele: 

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

1. primire şi găzduire temporară; 

2. protecție și îngrijire;  

3. suport emoțional; 

4. consiliere psihologică; 

5. educare; 

6. reintegrare familială și comunitare. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. activităţi de socializare (ziua internaţională a copilului, ziua mamei); 

2. 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. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor centrului. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 

8. organizarea ședințelor administrative. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi de specificul serviciilor oferite.  

(2) Numărul de posturi şi natura acestora sunt cele stabilite prin legislaţie, organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Galaţi.  

(3) Centrul Maternal având o structura de personal formată din următoarele categorii de personal:  

a) şef centru; 

b) instructori de educaţie, din care un instructor are atribuţii de lucrător social; 

c) asistent medical; 

d) infirmieră. 

(4) Structura personalului este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii. 

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

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

(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii.  

ART.10 (1) Personalul de specialitate din „Centrul maternal” Galați este reprezentat de următoarele categorii: a) asistent medical generalist (325901), b) lucrător social (532908); c) educator 

puericultor (234203); d) infirmieră (532103). 

(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) Atribuțiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

ART.11 (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) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 

 

HOTĂRÂREA NR. 187 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament nr. 3 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: 10.166/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 41967/09.09.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10.166/10.09.2019;  
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Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 27/2019;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 184/24.09.2018 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de plasament nr. 3 din cadrul  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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI DE PLASAMENT NR. 3 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul de plasament nr. 3”, 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 plasament nr. 3”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galați, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 3. 

ART.3 Scopul serviciului social „Centrul de plasament nr. 3” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului cu dizabilităţi separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a 

stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 

ART.4 (1) Serviciul social „Centrul de plasament nr. 3” 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. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de 

protecţie specială; 

(3) Serviciul social „Centrul de plasament nr. 3” a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați nr. 60/31.08.2000 şi funcţionează ca unitate de asistenţă socială, fără personalitate 

juridică, în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați 

ART.5 (1) Serviciul social „Centrul de plasament nr. 3” 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 „Centrului de plasament nr. 3” 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; 

h) 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 aces ta a dezvoltat 

legături de ataşament; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 
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o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) „Centrul de plasament nr. 3” are drept misiune generală accesul copiilor cu vârste cuprinse ȋntre 0 – 18 / 26 ani, cu dizabilităţi, pe o perioadă nedeterminată la găzduire, ȋngrijire, 

hrană, abilitare, reabilitare, educaţie şi pregătire ȋn vederea reintegrării sau integrării familiale şi integrării/includerii sociale. 

(2) Centrul este un serviciu de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilităţi, care are ca obiectiv general acordarea de servicii sociale copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca 

urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 

(3) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de plasament nr. 3” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 0 - 18/ 26 ani, cu nevoi speciale, care se încadrează într-una din următoarele 

categorii: copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; tinerii care au 

împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi. 

(4) 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. 

(5) Condiţii de încetare a serviciilor - la încetarea măsurii de protecție specială prin:  

a) reintegrare familială; 

b) plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist; 

c) dobândirea capacității depline de exercițiu. 

(6) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de plasament nr. 3” 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; 

i) copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 

j) 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; 

k) copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 

l) copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege, fără nici o ingerinţă; 

m) 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; 

n) copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 

o) copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 

p) 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; 

r) copilul are dreptul la libertate de exprimare; 

s) copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 

t) copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, precum şi libertatea de întrunire paşnică, în limitele prevăzute de lege; 

u) 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; 

v) copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

x) copilul cu handicap are dreptul la îngrijire specială, adaptată nevoilor sale;  y) copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 

z) copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale.  

(7) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în „Centrul de plasament nr. 3” 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 Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

d) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 

e) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 

f) să participe la activităţile organizate în centru;  

g) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

h) să respecte intimitatea celorlalţi; 

i) să participe la activităţi de consiliere în grup; 

j) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

k) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

l) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

m) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

n) să respecte proprietatea celorlalți. 

ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de plasament nr. 3” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 

10. îngrijire medicală curentă; 

11. preparare hrană caldă. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”. 

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. 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 
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1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea procedurilor aferente standardului minim de calitate ce sunt aprobate prin dispoziţie a directorului general şi sunt anexă la regulamentul de organizare şi funcţionare; 

4. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

5. întocmirea fişelor de post; 

6. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

7. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

8.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 

9. organizarea ședințelor administrative. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului 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 Direcției; 

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 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) 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 centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii.  

ART.10 (1) Personalul de specialitate din „Centrul de plasament nr. 3” este reprezentat de: asistent medical generalist (325901); kinetoterapeut (226405); infirmieră (532103); instructor-

educator pentru activităţi de resocializare (263508); lucrător social (532908). 

(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 casei 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 prevăzute în statul de funcţii al „Centrului de plasament nr. 3” îşi desfăşoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului. 

ART.11 (1) Personalul administrativ din cadrul „Centrului de plasament nr. 3” asigură activitățile auxiliare serviciului social şi este reprezentat de: administrator; magaziner; contabil; 

muncitor calificat bucătărie; muncitor calificat croitorie; muncitor calificat fochist, electrician, zugrav; îngrijitoare; şofer. 

(2) Categoriile de personal administrativ prevăzute în statul de funcţii al „Centrului de plasament nr. 3” îşi desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului. 

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) donaţii, sponsorizări şi alte forme private de contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; 

d) fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

e) din alte venituri, în condiţiile legii. 
 

HOTĂRÂREA NR. 188 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor 
„Casa David Austin” 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: 10.167/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 41968/09.09.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10.167/10.09.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 28/2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 
minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 

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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor 
„Casa David Austin” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 180/31.10.2016 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David 
Austin” din cadrul 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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CENTRULUI DE REABILITARE ŞI REINTEGRARE SOCIALĂ A 
COPIILOR „CASA  DAVID AUSTIN” 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin”, în vederea 

asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoane lor 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 reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin”, cod serviciu social 8790CR-C-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014 și are sediul în com. Munteni, jud. Galaţi. 

ART.3 Scopul serviciului social Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului cu dizabilităţi de natura 

psihică şi comportamentală, separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familie extinsă, 

plasamentul la o familie substitutivă. 

ART.4 (1) Serviciul social Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” 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. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de 

protecţie specială. 

(3) Serviciul social menţionat mai sus a fost înfiinţat prin Hotărârea nr. 76 din 27.10.2000 a Consiliului Judeţean Galaţi. 

ART.5 (1) Serviciul social Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” 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) Serviciul social Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” are drept misiune asigurarea accesului copiilor, pe o perioadă determinată  la găzduire, îngrijire, 

educație și pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale. 

(3) Obiectivele serviciului social Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” sunt: 

a) îmbunătăţirea performanţelor şcolare ale beneficiarilor - o mai atentă supraveghere din partea instructorilor de educaţie în ce priveşte frecvenţa şcolară şi pregătirea temelor, o mai bună 

colaborare cu şcoală etc.; 

b) pregătirea pentru integrarea în comunitate a tinerilor absolvenţi după încetarea măsurii de protecţie specială;  

c) Îmbunătăţirea condiţiilor de locuit pentru beneficiari.  

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” 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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 
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m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1)  Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, cu 

dizabilităţi, aflaţi în dificultate, care se încadrează într-una din următoarele categorii: 

a) copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

b) tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care au beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi. 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent maternal profesionist, dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” 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: 

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 în Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” au următoarele obligaţii: 

1. 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; 

2. 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; 

3. să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

4. să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 

5. să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 

6. să participe la activităţile organizate în centru;  

7. să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

8. să respecte intimitatea celorlalţi; 

9. să participe la activităţi de consiliere în grup; 

10. să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

11. să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi; 

12. să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

13. să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

14. să respecte proprietatea celorlalți. 

ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 

10. îngrijire medicală curentă; 

11. preparare hrană caldă. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul programe artistice cu participarea comunității 

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; 
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3. atragerea de parteneri pentru susţinerea şi/sau diversificarea serviciilor  centrului; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului;  

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4. întocmirea fişelor de post; 

5. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7.  organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 

8. organizarea ședințelor administrative. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi. 

(3) Ocuparea postului de şef de centru se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de centru se face în condiţiile legii. 

ART.10 (1) Personalul de specialitate din Centrul de reabilitare şi reintegrare socială a copiilor „Casa David Austin” este reprezentat de următoarele categorii: a) asistent medical generalist 

(325901), b) asistent social (263501); c) instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); d) psiholog. 

(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 acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       

ART.11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire este format din: administrator; inspector de specialitate cu studii economice; şofer; îngrijitoare; muncitor calificat 

bucătărie; muncitor necalificat bucătărie. 

ART.12 Atribuţiile acestor categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea DGASPC Galaţi.       

ART.13 (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: bugetul de stat; bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; donaţii, sponsorizări şi alte forme private de 

contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; din alte venituri, în condiţiile legii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 189 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” 
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: 10.168/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 41969/09.09.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10.168/10.09.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 29/2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată”  
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
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Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 187/24.09.2018 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” din cadrul  
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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMPLEXULUI DE SERVICII SOCIALE „DUMBRAVA MINUNATĂ” 
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată”, 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 Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată”, cod serviciu social 8790CR-C-I, 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 Galaţi, Micro 20, str. Furnaliştilor nr. 24. 

ART.3 Scopul serviciului social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca 

urmare a stabilirii în condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familia extinsă, plasamentul la o familie substitutivă. 

ART.4 (1) Serviciul social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările 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. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de 

protecţie specială. 

(3) Serviciul social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galați. 

ART.5 (1) Serviciul social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” 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) Misiunea serviciului rezidenţial organizat pe model familial este de a asigura protecţia, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi, ca urmare a stabilirii în 

condiţiile legii a măsurii plasamentului, până la reintegrarea în familie, familie extinsă, plasamentul la o familie substitutivă.  

(3) Obiectivele de dezvoltare instituțională ale serviciului social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” sunt: 

a) îmbunătățirea continuă a climatului de viață a copiilor și tinerilor aflați în plasament; 

b) acordarea activităților de găzduire, îngrijire, educație non-formală, sprijin emoțional și consiliere, precum și dezvoltarea majorității deprinderilor de viață independentă; 

c) creșterea gradului de implicare  a comunităţii; 

d) monitorizarea procesului de învățare, asigurarea suportului moral și informațional; 

e) combaterea absenteismului școlar și prevenirea abandonului școlar; 

f) asigurarea și menținerea stării de sănătate; 

g) prezentarea unei imagini pozitive a copiilor/tinerilor din serviciul rezidențial. 

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” 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; 

h) 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; 

i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 

j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare; 

k) 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; 

l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate; 

m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 

n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale; 

o) primordialitatea responsabilităţii beneficiarului și a familiei acestuia 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; 

p) colaborarea casei cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” sunt copii/ tineri cu vârste cuprinse între 7 - 18/ 26 ani, fără dizabilități, care se 

încadrează într-una din următoarele categorii: 

- copiii separaţi temporar sau definitiv, de părinţii lor, cu domiciliul pe raza judeţului Galaţi şi pentru care nu s-a putut identifica o măsură de protecţie de tip familial; 

- tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani, care a beneficiat de o măsură de protecție specială și care îşi continuă studiile o singură dată într-o formă de învăţământ de zi. 

(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 - la încetarea măsurii de protecție specială prin: reintegrare familială, plasament la o familie, persoană sau asistent materna l profesionist, dobândirea 

capacității depline de exercițiu. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” 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; 
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h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi: 

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 în Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” au următoarele obligaţii: 

1.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; 

2.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; 

3.să respecte Normele de Ordine Interioară (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

4.să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din casă; 

5.să nu părăsească incinta casei fără învoire; 

6.să participe la activităţile organizate în casă;  

7.să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

8.să respecte intimitatea celorlalţi; 

9.să participe la activităţi de consiliere în grup; 

10.să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

11.să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ agreseze pe ceilalţi copii/ adulţi;  

12.să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

13.să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

14.să respecte proprietatea celorlalți. 

ART.7  Principalele funcţiile ale serviciului social Complexul de servicii sociale „Dumbrava minunată” sunt următoarele: 

a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele 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; 

10.  îngrijire medicală curentă; 

11.  preparare hrană caldă. 

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 imaginii centrului 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 următoarelor activităţi: 

1. campanii de promovare a drepturilor copilului; 

2. activități de tipul „Ziua porților deschise”; 

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; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale casei prin realizarea următoarelor activităţi: 

1.stabilirea organizării casei în conformitate cu prevederile standardului; 

2.întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării casei inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3.întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

4.întocmirea fişelor de post; 

5.urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

6.realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

7.organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din casă; 

8.organizarea ședințelor administrative. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale casei sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea  Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul casei 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 Direcției; 

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; 
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e) întocmeşte raportul anual de activitate; 

f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii compartimentului; 

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

h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii casei 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) 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 casă se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

(4) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a șefului de casă se face în condiţiile legii.  

ART.10 (1) Personalul de specialitate  din Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” este reprezentat de: lucrător social; asistent medical; instructor-educator pentru activităţi de 

resocializare; psiholog. 

(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 casei 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 prevăzute în statul de funcţii al Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice 

prevăzute în fișa postului. 

(4) Personalul administrativ din cadrul Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” asigură activitățile auxiliare serviciului social și este reprezentat de: a) administrator; b) 

magaziner; c) contabil. 

(5) Categoriile de personal administrativ prevăzute în statul de funcții al Complexului de servicii sociale „Dumbrava minunată” își desfășoară activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice 

prevăzute în fișa postului. 

ART.11 (1) Personalul de  conducere, administrare, asistenţă medicală şi socială  asigura desfăşurarea activităţii in bune condiţii în ambele case. 

(2) Atribuţiile fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

(3) Consiliere psihosocială și suport emoțional este asigurată de psihologul din cadrul complexului de servicii sociale. 

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

calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor complexului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse: bugetul de stat; bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; donaţii, sponsorizări şi alte forme private de 

contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; din alte venituri, în condiţiile legii. 

 

HOTĂRÂREA NR. 190 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi 
Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.169/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 41970/09.09.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10.169/10.09.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 30/2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi 
Stuart” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
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Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 217/26.10.2018 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de primire copii în regim de urgenţă „Irene şi Stuart” din 
cadrul 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, 2 octombrie 2019 

 
ANEXĂ 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  
CENTRULUI DE PRIMIRE COPII ÎN REGIM DE URGENŢĂ „IRENE ȘI STUART” 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart”, 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 primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart”, cod serviciu social 8790 CR-C-II, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Galați acreditat conform Certificatului de acreditare Seria AF nr. 000685/16.05.2014 şi are sediul str. Radu Negru, nr. 1-C, Galați, judeţul Galaţi. 

Art.3 Scopul serviciului social Centrul de primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart” este de a asigura protecția copilului abuzat, neglijat și exploatat, pentru o perioadă determinată de 

timp, atunci când acesta se află în pericol eminent în propria familie, familia lărgită sau familia substitutivă. 

Art.4 (1) Serviciul social Centrul de primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart” 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. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de 

protecţie specială. 

Art.5 (1) Serviciul social Centrul de primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart” este înfiinţat, se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 

sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile 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) Obiectivele serviciului social Centrul de primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart” sunt: 

a) asigurarea protecției în regim de urgență; 

b) prevenirea absenteismului și abandonului școlar; 

c) realizarea și asigurarea unui mediu și climat stimulativ în cadrul centrului. 

(3) Misiunea centrului de primire în regim de urgență este de a asigura protecția copilului abuzat, neglijat și exploatat sau aflat în risc iminent în propria familie, în familia extinsă, sau în 

familia substitutivă, precum și găzduirea și îngrijirea acestuia pe perioadă determinată.  

(4) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart” sunt următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;  

b) deschiderea către comunitate;  

c) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt şi deschiderea centrului către comunitate;  

d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;  

e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;  

f) respectarea demnităţii copilului;  

g) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi de gradul sau de maturitate;  

h) menţinerea relaţiilor personale ale copilului şi contacte directe cu părinţii, rudele, precum şi cu alte persoane faţă de care copilul a dezvoltat legături de ataşament;  

i) menţinerea împreună a fraţilor;  

j) promovarea unui model familial de îngrijire a copilului;  

k) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;  

l) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică 

m) asigurarea protecţiei copilului pe o perioada determinata, până la integrarea sau reintegrarea acestuia în familia naturală, extinsă sau substitutivă;  

n) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti; 

o) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;  

p) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;  

r) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu, cu respectarea 

prevederilor Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

s) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale. 

Art.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart” sunt copii cu vârste cuprinse între 7 și 18 ani, aflați în una din următoarele 

situații: 

- abuzat, neglijat sau supus oricărei forme de violență; 

- aflat în pericol iminent în propria familie, familia extinsă, familia de plasament sau asistent maternal profesionist.  

(2) Admiterea beneficiarilor în centru se realizează în baza dispoziţiei Directorului General al Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați privind instituirea măsurii de 

plasament în regim de urgență sau în baza ordonanței preşedințiale emisă de către instanța judecătorească. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor sunt cuprinse în manualul de proceduri. 

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart” 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) 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; 

i) copilul are dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să permită dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială; 

j) copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale; 

k) copilul are dreptul de a-şi păstra cetăţenia, numele şi relaţiile de familie, în condiţiile prevăzute de lege; 

l) 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; 

m) copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale intime, private şi familiale; 
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n) copilul are dreptul de a primi o educaţie care să îi permită dezvoltarea, în condiţii nediscriminatorii, a aptitudinilor şi personalităţii sale; 

o) 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; 

p) copilul are dreptul la libertate de exprimare; 

q) copilul are dreptul la libertate de gândire, de conştiinţă şi de religie; 

r) copilul are dreptul la libera asociere în structuri formale şi informale, în limitele prevăzute de lege; 

s) 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;  

t) copilul are dreptul la respectarea personalităţii şi individualităţii sale şi nu poate fi supus pedepselor fizice sau altor tratamente umilitoare ori degradante; 

u) copilul are dreptul la intimitate; 

v) copilul are dreptul la odihnă şi vacanţă; 

w) 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; 

x) copilul are dreptul să depună singur plângeri referitoare la încălcarea drepturilor sale fundamentale; 

y) copilul este informat asupra drepturilor sale, precum şi asupra modalităţilor de exercitare a acestora. 

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

(5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart” 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. 

f) 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; 

g) 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; 

h) să respecte Normele de Ordine Interioară ale centrului (reguli de comportament, program zilnic etc.); 

i) să respecte ordinea, disciplina şi curăţenia în spaţiile comune şi private din centru; 

j) să nu părăsească incinta centrului fără învoire; 

k) să participe la activităţile organizate în centru;  

l) să nu facă remarci/ observaţii discriminatorii sau acţiuni discriminatorii; 

m) să respecte intimitatea celorlalţi; 

n) să participe la activităţi de consiliere în grup; 

o) să nu trateze rău alte persoane (copii, adulţi); 

p) să nu pună/ expună alte persoane în situaţii de risc, să nu intimideze/ terorizeze pe ceilalţi copii/ adulţi;  

q) să cunoască şi să respecte regulile referitoare la prevenirea incendiilor şi la securitatea muncii; 

r) să folosească cu grijă instalaţiile electrice şi sanitare; 

s) să respecte proprietatea celorlalți. 

t) să respecte prevederile prezentului regulament. 

Art.7 Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart” sunt următoarele: 

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

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 

2.  îngrijire personală; 

3.  educare; 

4.  dezvoltare abilități de viață independentă; 

5.  consiliere psihosocială și suport emoțional; 

6.  supraveghere; 

7.  reintegrare familială și comunitară; 

8. îngrijire medicală curentă; 

9. servirea hrană caldă; 

10. asigură cazarea, hrana, cazarmamentul, echipamentul şi condiţiile igienico-sanitare necesare protecţiei speciale a copiilor care beneficiază de acest tip de serviciu; 

11. acordă servicii de calitate de recuperare sau reabilitare realizate de personal specializat; 

12. asigură, după caz, supravegherea stării de sănătate, asistenţă medicală, îngrijire şi supraveghere permanentă a beneficiarilor; 

13. asigură paza şi securitatea beneficiarilor; 

14. asigură beneficiarilor protecţie şi asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor lor; 

15. asigură accesul beneficiarilor la educaţie, informare, cultură; 

16. asigură educaţia informală şi non-formală a beneficiarilor, în vederea asimilării cunoştinţelor şi deprinderilor necesare integrării sociale; 

17. asigură socializarea beneficiarilor, dezvoltarea relaţiilor cu comunitatea; 

18. asigură climatul favorabil dezvoltării personalităţii copiilor; 

19. asigură participarea beneficiarilor la activităţi de grup şi la programe individualizate, adaptate nevoilor şi caracteristicilor lor; 

20. asigură intervenţie de specialitate; 

21. contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul individualizat de protecţie; 

22. urmăreşte modalităţile concrete de punere în aplicare a măsurilor de protecţie specială, integrarea şi evoluţia beneficiarilor în cadrul serviciului şi formulează propuneri vizând 

completarea sau modificarea planului individualizat de protecţie sau îmbunătăţirea calităţii îngrijirii acordate;  

23. asigură servicii şi activităţi care să răspundă nevoilor individuale de îngrijire, educaţie, socializare, stabilite prin evaluarea iniţială realizată de către managerul de caz; 

24. dezvoltă planul individualizat de protecţie a copilului în programe de intervenţie specifică pentru următoarele aspecte: nevoile de sănătate şi promovarea sănătăţii; nevoile de îngrijire, 

inclusiv de securitate şi promovare a bunăstării; nevoile fizice şi emoţionale; nevoile educaţionale şi urmărirea obţinerii de rezultate şcolare corespunzătoare potenţialului de dezvoltare a 

copilului; nevoile de petrecere a timpului liber; nevoile de socializare, inclusiv modalităţile de menţinere a legăturilor, după caz, cu părinţii, familia lărgită, prietenii şi alte persoane importante 

sau apropiate fata de copil şi modul de satisfacere a tuturor acestor nevoi; 

25. oferă copiilor sprijin concret şi încurajează menţinerea legăturilor cu părinţii, familia lărgită şi alte persoane importante sau apropiate faţă de ei; 

26. asigură accesul şi condiţiile pentru toţi copiii aflaţi în protecţie pentru ca aceştia să poată contactă şi implica în viaţa lor orice persoană, instituţie, asociaţie sau serviciu din comunitate, 

conform propriilor dorinţe, cu excepţia restricţiilor prevăzute în metodologia de organizare şi funcţionare si planul individualizat de protecţie; 

27. asigură pregătirea corespunzătoare a ieşirii copilului/tânărului din serviciu, prin dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă şi a altor condiţii necesare pentru reintegrarea sau 

integrarea familiala şi/sau socio-profesională; 

28. în luarea deciziilor care îi privesc în mod direct sau indirect pe copii, centrul solicită şi ia în considerare opiniile copiilor, în raport cu vârsta şi gradul de maturitate, precum şi ale 

familiilor acestora şi ale altor persoane importante pentru copil; 

29. încurajează şi sprijină copiii să participe la desfăşurarea activităţilor din cadrul serviciului si să-şi asume responsabilităţi conform dezvoltării şi gradului său de maturitate; 

30. asigură copiilor dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial; 

31. asigură copiilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile şi preferinţele acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

32. oferă copiilor posibilitatea de a participa la alegerea alimentelor şi a meniurilor zilnice, precum şi în activităţile de pregătire şi servire a mesei, conform programului de intervenţie pentru 

dezvoltarea deprinderilor pentru viață independentă; 

33. asigură copiilor necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite şi alte echipamente, precum şi bani de buzunar, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând individualitatea şi 

nevoile specifice ale fiecărui copil; 

34. asigură condiţiile necesare pentru identificarea şi evaluarea permanentă a nevoilor fizice, emoţionale şi de sănătate ale fiecărui copil, precum şi măsurile corespunzătoare pentru 

satisfacerea acestor nevoi, igiena personală, supravegherea şi menţinerea stării de sănătate; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

35. acordă copiilor primul ajutor, tratamentul infecţiilor intercurente şi administrarea medicamentelor în cadrul serviciului prin personalul de specialitate, in condiţii de supervizare din partea 

medicului de familie care coordonează implementarea programelor de intervenţie pentru sănătate; 

36. sprijină si promovează, prin materiale si mijloace corespunzătoare, educaţia copiilor, cu prioritate in unităţi de învăţământ din comunitate; 

37. asigură copiilor oportunităţi de petrecere a timpului liber, de recreere şi socializare, care contribuie la dezvoltarea fizică, cognitivă, socială şi emoţională a copiilor; 

38. asigură accesul şi participarea copiilor la activităţi variate şi eficiente de abilitare şi reabilitare în conformitate cu nevoile lor specifice; 

39. asigură un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a sesizărilor şi reclamaţiilor cu privire la serviciile oferite sau pentru care se facilitează accesul; 

40. promovează şi aplică măsuri de protejare a copiilor împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau degradant; 

41. asigură măsuri adecvate de prevenire şi intervenţie pentru copiii care părăsesc centrul fără permisiune; 

42. informează în scris, factorii direct interesaţi, cu privire la evenimentele deosebite survenite în legătură cu protecţia copilului, în maximum 24 de ore de la producerea evenimentului; 

43. asigură copiilor condiţii de locuit de bună calitate, decente şi asemănătoare mediului familial; 

44. asigură copiilor spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul corespunzător numărului şi nevoilor copiilor; 

45. asigură măsuri de siguranţă şi securitate legale şi necesare pentru asigurarea protecţiei copiilor, personalului şi a vizitatorilor împotriva evenimentelor şi accidentelor cu potenţial 

vătămător; 

46. colaborează permanent cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi alte servicii pentru copil şi familie din comunitate şi totodată promovează munca în echipă atât în interiorul, 

cât şi în exteriorul său; 

47. exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Galaţi. 

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

1. întocmirea materialelor de prezentare a centrului (pliante, ghiduri); 

2.  promovarea imaginii centrului în comunitate; 

3.  elaborarea de rapoarte de activitate. 

a) 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 realizarea unor campanii de promovare a drepturilor copilului; 

b) 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; 

c) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării centrului în conformitate cu prevederile standardului; 

întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului, inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

2. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

3. întocmirea fişelor de post; 

4. urmărirea respectării legislaţiei şi a disciplinei de către personal; 

5. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

6. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din centru; 

7. organizarea ședințelor administrative. 

Art.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

Art.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către un şef de centru, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(2) 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; 

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 cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi 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 şi 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 de îngrijire şi asistenţă și personalul auxiliar din Centrul de primire copii în regim de urgență „Irene şi Stuart” este: asistent social (263501); psiholog 

(263411); instructor-educator pentru activităţi de resocializare (263508); asistent medical generalist (222101); inspector de specialitate cu atribuții de administrator (515104); îngrijitor la 

unități de ocrotire socială și sanitară (532104). 

(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; 

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; 

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 fiecărei categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  

ART.11 (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: bugetul de stat; bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; donaţii, sponsorizări şi alte forme private de 

contribuţii băneşti sau în natură, permise de lege; fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; din alte venituri, în condiţiile legii. 
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HOTĂRÂREA NR. 191 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
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: 10.170/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 41971/09.09.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10.170/10.09.2019;  
Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

nr. 24/2019;  
Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii 
din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 244/29.11.2018 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii din cadrul 
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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  
CENTRULUI DE CONSILIERE ŞI SPRIJIN PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII 

 
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” (CCS), 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 consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii”, cod serviciu social 8899CZ-F-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Galați (DGASPC), acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 000685/16.05.2014 și are sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 138 B. 

ART.3 Misiunea serviciului social „Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” este de a  preveni abandonul şi a instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor 

activităţi de consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru 

părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. 

ART.4 (1) Serviciul social „Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, 

reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate 

copiilor.  

(3) Serviciul social menţionat mai sus, face parte din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați și a fost înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galați  

ART.5 (1) Serviciul social „Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” 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. 
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(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul „Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” sunt următoarele: 

a) respectarea, cu prioritate, a dreptului de a trăi în propria familiei sau, dacă acest lucru nu este posibil, într-o familie substitutivă sau, după caz, într-un mediu familial (domiciliul persoanei 

care acordă îngrijirea 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 „Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” cu celelalte servicii publice de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul „Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” sunt copii/tineri cu vârste cuprinse între 0-18 ani, care se încadrează într-

una din următoarele categorii: copiii lipsiți, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinților lor sau a celor care, în vederea protejării intereselor lor, nu pot fi lăsați în grija acestora; copiii care ar 

putea fi neglijați sau supuși oricărei forme de abuz; copiii găsiți sau părăsiți în unități sanitare; copilul al cărui unic ocrotitor legal sau ambii au fost reținuți, arestați, internați sau în situația în 

care, din orice alt motiv, aceștia nu-și pot exercita drepturile și obligațiile părintești cu privire la copil, și pentru care nu s-a reușit menținerea în familia rudelor până la gradul al IV-lea, afinilor, 

cunoştinţelor sau prieteni ai familiei ori ai familiei extinse a copilului faţă de care acesta a dezvoltat relaţii de ataşament sau alături de care s-a bucurat de viaţa de familie; copii aflaţi în situaţii 

de risc de separare de familia lor. De asemenea, beneficiari vor fi părinţii/ potenţialii părinţi, atunci când se confruntă cu situaţii ce pot pune în pericol buna dezvoltare a copiilor.  

(2) a) Admiterea beneficiarilor se face în baza evaluării iniţiale realizate la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. Preluarea cazurilor de către CCS se 

poate face: 

a) prin referire de către alte instituţii/ servicii/ specialişti; 

b) prin orientare de către compartimentul din cadrul direcţiei generale de asistenţa socială şi protecţie a copilului (DGASPC)/ organismului privat acreditat (OPA)/ alte forme independente 

de exercitare a profesiei de asistent social; respectiv prin orientare de către responsabilul de caz prevenire de la nivelul serviciului public de asistenţa socială/ primăria din comune şi prin 

solicitări directe din partea potenţialilor beneficiar; 

c) CCS stabileşte criterii de admitere a clienţilor la serviciile oferite, care sunt parte componentă a metodologiei de organizare şi funcţionare a CCS, denumită în continuare MOF; aceste 

criterii sunt analizate anual şi revizuite dacă este cazul; 

d) CCS se asigură că pentru toate cazurile referite sau orientate  primește informaţii complete pentru rezolvarea cazurilor respective, solicitând de la beneficiari sau de la instituţiile 

competente completarea dosarului cazului cu acte şi informaţii relevante. 

e)  un membru al echipei CCS efectuează evaluarea iniţială a solicitării, în urma căreia se ia decizia începerii evaluării detaliate sau închiderii cazului prin referire către alte servicii/instituţii 

abilitate. Referirea implică realizarea unui document înregistrat şi transmis serviciului/instituţiei abilitate, direct sau prin intermediul  clientului, iar în unele situaţii şi prin contactarea 

telefonică a serviciului/instituţiei respective; 

f) coordonatorul CCS desemnează pentru fiecare caz în parte un responsabil care coordonează evaluarea detaliată; 

g) dacă în urma evaluării iniţiale se constată nevoia altor servicii care nu sunt de competenţa CCS, centrul informează serviciul public de asistenţă socială din comunitatea din care provine 

clientul, în vederea întocmirii planului de servicii. 

(3) Condiţii de încetare a serviciilor: prin decizia responsabilului de caz şi a coordonatorului CCS, în momentul în care rapoartele de monitorizare evidenţiază faptul că asistarea beneficiarului 

nu mai este necesară.  

(4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de CCS 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; 

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: 

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 CCS au obligaţia să participe activ în procesul de acordare a serviciilor sociale, să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, 

situaţie familială, socială, medicală şi economică; să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală; să respecte prevederile prezentului regulament. 

ART.7  Principalele funcţii ale serviciului social „Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii” sunt următoarele: 

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

1. Consiliere psihosocială pentru familie şi copil;      

2. Supraveghere şi informare; 

3. Consiliere familială şi juridică; 

4. Educaţie în puericultură;              

5. Reintegrare familială;                 
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6. Suport emoţional.                      

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

1. desfăşoară activităţi de informare şi sensibilizare privind problematica copilului şi a familiei, de promovare a serviciilor oferite; 

2. realizează şi distribuie materiale promoţionale şi de informare (pentru familii, profesionişti şi alţi membrii ai comunităţii) în ceea ce priveşte misiunea, serviciile oferite şi modalităţile de 

acces la acestea; 

3. stabileşte relaţii de colaborare cu instituţii, organizaţii şi/sau alte grupuri de suport comunitar; 

4. realizează, cel puţin o dată pe an, o campanie de prevenire a separării copilului de familia sa şi/sau de informare şi sensib ilizare privind problematica copilului şi familiei în ansamblu; 

5. elaborează  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 următoarelor activităţi: 

1. realizează şi distribuie materiale promoţionale şi de informare (pentru familii, profesionişti şi alţi membrii ai comunităţii) în ceea ce priveşte misiunea, serviciile oferite şi modalităţile de 

acces la acestea. 

2. realizează, cel puţin o dată pe an, o campanie de prevenire a separării copilului de familia sa şi/sau de informare şi sensib ilizare privind problematica copilului şi familiei în ansamblu. 

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

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

2. instruirea periodică a personalului. 

3. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate şi a activităţii personalului; 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 

1. stabilirea organizării serviciului în conformitate cu prevederile standardului; 

2. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării centrului inclusiv a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

3. întocmirea fişelor de post; 

4. urmărirea respectării legislaţiei, a ROF și regulamentului intern al DGASPC Galați; 

5. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

6. organizarea de reuniuni ale echipelor pluridisciplinare din cadrul centrului. 

ART.8 (1) Direcţia Generală de Asistență Socială și Protecția 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.  

ART.9 (1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente ale centrului sunt asigurate de către persoana numită de către conducerea Direcţiei, care realizează şi comunicarea 

permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile personalului de conducere sunt: 

a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul centrului 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 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; 

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) 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. 

ART.10 (1) Personalul de specialitate din cadrul Centrului este reprezentat de: asistent social (263501); asistent medical pediatrie (cod 325905); lucrător social (cod 532908); psiholog (cod 

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 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) Personalul de specialitate prevăzut în statul de funcţii ale Centrului au următoarele atribuţii specifice: 

a) asistent social (263501) 

1. Efectuează asistarea şi consilierea familiilor naturale şi lărgite, în vederea menţinerii copilului în familia naturală sau lărgită;   

2. Efectuează verificările necesare pentru a stabili dacă persoanele sau familiile identificate prezintă garanţii morale şi condiţii materiale pentru a asigura creşterea şi educarea copilului; în 

acest sens, se deplasează la domiciliile persoanelor care îngrijesc copilul, dar şi la unităţile de învăţământ unde este înscris copilul, la secţiile de poliţie sau la medicul de familie al copilului;  

3. Verifică diverse sesizări primite în legătură cu minorii aflaţi în familia naturală, făcând propuneri privind rezolvarea sesizării în conformitate cu prevederile legale în vigoare; redactează 

şi comunică în termenul prevăzut de lege răspunsul la sesizările primite spre rezolvare; propune scoaterea copilului din mediul în care i se pune în pericol integritatea, prin măsurile prevăzute 

de lege, prin transferul cazului către alte compartimente ale DGASPC, în funcție de situație;  

4. Participă la promovarea drepturilor copilului în unităţile şcolare în vederea prevenirii abandonului şcolar şi a abuzului asupra copilului; 

5. Realizează consilierea mămicilor care se află în unitățile sanitare şi prezintă risc de separare de copil, informându-le asupra modalităților corecte de îngrijire a copiilor, alimentație, 

vaccinări etc.  

6. Păstrează legătura cu unităţile sanitare în vederea prevenirii separării copiilor de părinţi şi abandonului acestora în unitățile sanitare;  

7. Realizează demersurile necesare pentru ca reprezentanţii SPAS să sprijine familia copilului în vederea obţinerii de către mamele din maternităţi a actelor de identitate şi mai ales în 

vederea înregistrării naşterii copiilor;  

8. Propune luarea măsurii de plasament în regim de urgenţă pentru copilul părăsit în maternitate/copilul neglijat/copilul aflat în situaţie de risc în familie; 

9. Identifică familii sau persoane cărora să le poată fi dat în plasament/tutelă copilul, având prioritate rudele până la gradul al IV-lea;  efectuează verificările necesare pentru a stabili dacă 

persoanele sau familiile identificate prezintă garanţii morale şi condiţii materiale pentru a asigura creşterea şi educarea copilului;  

10. Verifică diverse sesizări primite în legătură cu gravidele şi mămicile minore, făcând propuneri privind rezolvarea sesizării în conformitate cu prevederile legale în vigoare; redactează şi 

comunică în termenul prevăzut de lege răspunsul la sesizările primite spre rezolvare; propune scoaterea copilului din mediul în care i se pune în pericol integritatea, prin măsurile prevăzute de 

lege;   

11. Informează personalul angajat in cadrul primăriilor si unitarilor sanitare, care îndeplinește atribuții de asistenta sociala, în ceea ce privește modalitățile de a consilia paringii in vederea 

prevenirii abandonului copilului si abuzului asupra copilului, îmbunătăţirea abilitaților parentale etc. 

12. Menţine legătura cu unităţile sanitare şi verifică toate sesizările primite din partea personalului unităţii sanitare, în vederea prevenirii neglijării / abuzului asupra copilului şi în vederea 

respectării drepturilor copiilor  la sănătate şi identitate, în special;  
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13. Monitorizează situația copiilor aflaţi în evidenţa DGASPC pentru care a fost instituită măsura de protecţie alternativă a tutelei; 

14. Utilizează aparatura din dotarea compartimentului (copiator, telefon, fax, computer) pentru instrumentarea corectă şi cu maximă operativitate a dosarelor repartizate; 

15. Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces;  

16. Participă la promovarea serviciilor oferite de către  DGASPC beneficiarilor; 

b) Asistent medical pediatrie (cod 325905) 

1. Realizează consilierea mamelor care se află în unităţile sanitare şi prezintă risc de separare de copil, informându-le asupra modalităţilor corecte de îngrijire a copiilor, alimentaţie, 

vaccinări etc.  

2. Efectuează consilierea socială a familiilor naturale şi lărgite, în vederea menţinerii copilului în familia naturală sau lărgită; 

3. Păstrează legătura cu unităţile sanitare în vederea prevenirii separării copiilor de părinţi şi abandonului acestora în unitățile sanitare, cât şi în vederea respectării drepturilor copilului la 

sănătate şi identitate;  

4. Realizează demersurile necesare pentru ca reprezentanţii SPAS să sprijine familia copilului în vederea obţinerii de către mamele din maternităţi a actelor de identitate şi mai ales în 

vederea înregistrării naşterii copiilor;  

5. Propune luarea măsurii de plasament în regim de urgenţă pentru copilul părăsit în maternitate; 

6. Identifică familii sau persoane cărora să le poată fi dat în plasament/tutelă copilul, având prioritate rudele până la gradul al IV-lea; efectuează verificările necesare pentru a stabili dacă 

persoanele sau familiile identificate prezintă garanţii morale şi condiţii materiale pentru a asigura creşterea şi educarea copilului;  

7. Verifică diverse sesizări primite în legătură cu gravidele şi mamele minore, făcând propuneri privind rezolvarea sesizării în conformitate cu prevederile legale în vigoare; redactează şi 

comunică în termenul prevăzut de lege răspunsul la sesizările primite spre rezolvare; propune scoaterea copilului din mediul în care i se pune în pericol integritatea, prin măsurile prevăzute de 

lege;   

8. Informează  personalul angajat în cadrul primăriilor şi unităţilor sanitare, care îndeplineşte atribuţii de asistenţă socială, în ceea ce priveşte modalităţile de a consilia părinţii în vederea 

prevenirii abandonului copilului şi abuzului asupra copilului, îmbunătăţirea abilităţilor parentale etc.  

9. Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces;  

c) Lucrător social (cod 532908) 

1. Realizează consilierea mamelor care se află în unităţile sanitare şi prezintă risc de separare de copil, informându-le asupra modalităţilor corecte de îngrijire a copiilor, alimentaţie, 

vaccinări, respectarea drepturilor copiilor, la sănătate şi identitate, în special;  

2. Efectuează consilierea socială a familiilor naturale şi lărgite, în vederea menţinerii copilului în familia naturală sau lărgită; 

3. Păstrează legătura cu unităţile sanitare în vederea prevenirii separării copiilor de părinţi şi abandonului acestora în unitățile sanitare, a prevenirii abuzului /neglijării copiilor;  

4. Realizează demersurile necesare pentru ca reprezentanţii SPAS să sprijine familia copilului în vederea obţinerii de către mamele din maternităţi a actelor de identitate şi mai ales în 

vederea înregistrării naşterii copiilor;  

5. Propune luarea măsurii de plasament în regim de urgenţă pentru copilul părăsit în maternitate; 

6. Identifică familii sau persoane cărora să le poată fi dat în plasament/tutelă copilul, având prioritate rudele până la gradul al IV-lea; efectuează verificările necesare pentru a stabili dacă 

persoanele sau familiile identificate prezintă garanţii morale şi condiţii materiale pentru a asigura creşterea şi educarea copilului;  

7. Verifică diverse sesizări primite în legătură cu gravidele si mămicile minore, făcând propuneri privind rezolvarea sesizării în conformitate cu prevederile legale în vigoare; redactează şi 

comunică în termenul prevăzut de lege răspunsul la sesizările primite spre rezolvare; propune scoaterea copilului din mediul în care i se pune în pericol integritatea, prin măsurile prevăzute de 

lege ;   

8. Informează personalul angajat in cadrul primăriilor si unitarilor sanitare, care îndeplinește atribuții de asistenţă socială,  în ceea ce priveşte modalităţile de a consilia părinţii în vederea 

prevenirii abandonului copilului şi abuzului asupra copilului, îmbunătăţirea abilităţilor parentale, respectarea drepturilor copiilor la sănătate şi identitate;  

9. Utilizează aparatura din dotarea compartimentului (copiator, telefon, fax, computer) pentru instrumentarea corectă şi cu maximă operativitate a dosarelor repartizate; 

10. Păstrează confidenţialitatea datelor la care are acces;  

11. Participă alături de ceilalţi colegi la promovarea serviciilor oferite de către DGASPC beneficiarilor. 

d) Psiholog  (cod 263411)  

1. Cunoaşte baza teoretică şi  etică profesională în psihologie clinică; 

2. Efectuează activități de psihodiagnostic şi evaluare clinică; 

3. Iniţiază şi efectuează activităţi de intervenţie, asistenţă şi consultanţă psihologică; 

4. Respectă Codul etic şi deontologic al psihologului şi Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile şi instituțiile publice; 

5. Cunoaşte şi respectă prevederile legale cu privire la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (Legea nr. 213/2004) dar şi ale Legii privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului (Legea nr. 272/2004); 

6. Identifică problemele psihologice, emoţionale sau comportamentale şi diagnostichează tulburările pe baza informaţiilor obţinute din interviul clinic, observaţia, anamneza şi a testelor 

psihologice; 

7. Colaborează cu alte instituţii şi servicii specializate pe parcursul instrumentării dosarelor aflate în evidenţă; 

8. Asigură permanenţa pentru asistarea minorilor care săvârşesc fapte penale, dar nu răspund penal; 

9. Colaborează cu echipa pluridisciplinară la realizarea şi implementarea planului individualizat de consiliere;  

10. Monitorizează sistematic din punct de vedere psihologic modul în care obiectivele planului individualizat de consiliere au fost atinse şi intervine în modificarea lor dacă este cazul; 

11. Aduce la cunoştinţă copilului, în funcție de capacitatea sa de înțelegere, şi familiei,  obiectivele planului individualizat de consiliere, precum şi a modalităţilor de aplicare; 

12. Stabileşte locul, alege şi amenajează spaţiul destinat intervenţiilor specifice şi modul de desfăşurare a acestora, conform standardelor  de evaluare şi consiliere psihologică; 

13. Verifică diversele sesizări primite şi face propuneri pentru rezolvarea cazurilor în conformitate cu prevederile legale, redactează şi comunică în termenul prevăzut de lege răspunsurile; 

14. Tehnoredactează documentaţia necesară evaluării psihologice a beneficiarilor şi transmite actele managerului de caz în timp util; 

15. Evaluează psihologic copilul aflat în situaţie de risc cu scopul identificării soluţiilor optime de rezolvare a problemelor cu care se confruntă; 

16. Participă alături de colegi la promovarea drepturilor copilului în unităţile şcolare în vederea prevenirii abandonului şcolar şi a abuzului asupra copilului; 

17. Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor la care are acces;  

18. Participă alături de ceilalţi colegi la promovarea serviciilor oferite de către DGASPC beneficiarilor. 

ART.11 Serviciile administrative sunt asigurate de serviciile de specialitate ale DGASPC. 

ART.12 (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. 

 

HOTĂRÂREA NR. 192 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu 
tulburări de spectru autist 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: 10.171/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
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Având în vedere adresa nr. 41972/09.09.2019 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 10.171/10.09.2019;  

Având în vedere Hotărârea Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
nr. 31/2019;  

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile 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 Ordinului ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor 

minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială; 
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), alin. (2) lit. c) alin. (5) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

 

Art.2. La data prezentei îşi încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 219/26.10.2018 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere şi asistenţă pentru persoane cu tulburări de 
spectru autist din cadrul 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, .. octombrie 2019 

 
ANEXĂ 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A  

CENTRULUI DE CONSILIERE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE CU TULBURĂRI DE SPECTRU AUTIST  
 

ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de consiliere și asistență pentru persoane cu tulburări de spectru autist, aprobat 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 consiliere și asistență pentru persoane cu tulburări de spectru autist, cod serviciu social 8891CZ - C III, înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, are sediul în mun. Galaţi, str. Aviator Mircea Zorileanu nr. 3. 

ART.3 (1) Scopul serviciului social Centrul de consiliere și asistență pentru persoane cu tulburări de spectru autist este abordarea multidisciplinară și integrată a copiilor cu tulburări de spectru 

autist prin terapie de recuperare, în vederea integrării lor sociale și educaționale într-un cadru incluziv, precum și consilierea și asistența familiilor acestora. 

(2) Misiunea serviciului social Centrul de consiliere și asistență pentru persoane cu tulburări de spectru autist este abordarea multidisciplinară și integrată a copiilor cu tulburări de spectru 

autist prin terapie de recuperare, în vederea integrării lor sociale și educaționale într-un cadru incluziv, precum și consilierea și asistența familiilor acestora. 

(3) Obiectivele generale ale centrului sunt: 

a) Creșterea accesului copiilor cu tulburări de spectru autist și tulburări asociate la terapii specifice, în scopul atingerii potențialului maxim de dezvoltare și integrare socială. 

b) Realizarea unor programe de informare/grupuri de suport pentru părinții copiilor cu autism cu privire la importanța recuperării/reabilitării și a învățării metodelor/tehnicilor de lucru cu 

copilul la domiciliu. 

ART.4 (1) Serviciul social Centrul de consiliere și asistență pentru persoane cu tulburări de spectru autist a fost înființat în cadrul proiectului „Și ei trebuie să aibă o șansă” implementat de 

Fundația Romanian Angel Appeal în parteneriat cu M.M.F.P.S. – D.G.P.C. și Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România, beneficiind de cofinanțare din Fondul 

Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007—2013 – Investește în oameni, şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Galaţi. 

ART.5 (1) Serviciul social Centrul de consiliere și asistență pentru persoane cu tulburări de spectru autist se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează 

sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile 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 Centrului de consiliere și asistență pentru persoane cu tulburări de spectru autist 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 ş i 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 capacitatea de exerciţiu;  

h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;  

i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;  
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j) preocuparea permanentă 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) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;  

o) 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;  

p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistenţă socială. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în  sunt:  

a) persoane diagnosticate cu autism, cu sau fără certificat de încadrare în grad de handicap, din familie și din sistemul de protecție, din județul Galați; 

b) părinții / reprezentanții legali ai acestora. 

(2) Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele:  

În vederea furnizării serviciilor, solicitanţii vor întocmi un dosar alcătuit din următoarele documente:  

a) Cerere de acordare a serviciilor; 

b) Certificat de naștere al copilului; 

c) Cărți de identitate ale părinților/reprezentanților legali;  

d) Adeverințe de venit; 

e) Act medicale care atestă starea de sănătate a beneficiarului, de la medic de familie;  

f) Certificat de încadrare în grad de handicap și plan de recuperare; 

g) Alte acte, după caz, hotărâre de divorț, de încredințare a copilului, dispoziție de curatelă, tutelă etc.; 

h) Act medical care certifică diagnosticul de TSA. 

(3) Centrul se asigură că, anterior încheierii contractului de furnizare servicii, beneficiarul/după caz, reprezentantul său legal primeşte toate informaţiile referitoare la modul de organizare şi 

funcţionare a centrului, serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor. 

(4) Selectarea beneficiarilor se face în baza aplicării grilei de evaluare pentru admiterea în centru.  

(5) În cazul în care cererile depăşesc capacitatea centrului, persoanele care au solicitat acordarea serviciilor vor fi trecute pe lista de aşteptare, urmând ca la eliberarea unui loc  să poată fi inclus 

în activităţi. 

(6) În cazul în care nevoile beneficiarilor nu sunt acoperite de resursele sau serviciile oferite de centru, persoanele fiind referite altor instituţii competente. 

(7) În cazul în care persoana care solicită acordarea serviciilor nu îndeplineşte condiţiile necesare, i se comunică prin adresă sau telefonic acest lucru, precum şi motivele care au dus la această 

rezoluţie. 

(8) Dosarul complet al solicitantului este analizat de şeful de centru, care formulează o propunere pe care o înaintează Directorului General în vederea aprobării cererii. După aprobarea cererii, 

între instituție şi beneficiar/reprezentant legal se încheie un contract de servicii sociale, conform legislaţiei în vigoare.  

(9) Evaluarea beneficiarilor în vederea furnizării de servicii, în cadrul centrului, se realizează utilizând Fişa de evaluare psihologică inițială a cazului, în baza căreia se întocmeşte Planul de 

intervenţie personalizat, ale cărui obiective sunt monitorizate trimestrial. 

(10) Constituie motiv de încheiere a cazului următoarele: 

a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul de acordare a serviciilor sociale; 

b) nerespectarea obligațiilor contractuale; 

c) schimbarea domiciliului beneficiarului şi imposibilitatea deplasării acestuia la centru. 

La încheierea cazului psihologul responsabil de caz elaborează un Raport de evaluare finală al cazului, care conține o analiză a rezultatelor obținute privind obiectivele propuse în PIP, precum 

și concluzii și recomandări pentru îmbunătăţirea ulterioară a stării beneficiarului. Raportul de evaluare finală este remis părintelui/reprezentantului legal, precum și managerului de caz din 

cadrul SEC (pentru copiii cu certificat de handicap). 

(11) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de consiliere și asistență pentru persoane cu tulburări de spectru autist au următoarele drepturi:  

a) de a primi serviciile prevăzute în planul de intervenţie; 

b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale pe durata agreată în contract, atât timp cât se păstrează condiţiile care au generat situaţia de dificultate, sau până la atingerea obiectivelor 

formulate în planul de intervenţie; 

c) de a refuza sau de a întrerupe temporar, în condiţii obiective, primirea serviciilor sociale, prin cerere scrisă;  

d) de a fi informat, în timp util şi în termeni accesibili, asupra: 

1. drepturilor sociale, măsurilor legale de protecţie şi asupra situaţiilor de risc; 

2. modificărilor intervenite în acordarea serviciilor;  

3. oportunităţii acordării altor servicii sociale;  

4. listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditaţi să acorde servicii sociale; 

5. regulamentului de ordine internă; 

6. conţinutului serviciilor oferite şi condiţiilor de acordare a acestora; 

7. rezultatelor de consiliere şi asistenţă. 

e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite şi la luarea deciziilor privind 

intervenţia socială care i se aplică, putând alege variante de intervenţie, dacă ele există; 

f) de a avea acces la dosarul beneficiarului; 

g) de a-şi exprima nemulţumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale. 

(12) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în centru au următoarele obligaţii: 

a) să participe activ la procesul de furnizare a serviciilor şi la reevaluarea şi revizuirea planului de intervenţie; 

b) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitatea şi situaţia familială, medicală, economică şi socială şi să permită personalului din cadrul Centrului de consiliere şi asistenţă pentru 

persoanele cu TSA verificarea veridicităţii acestora; 

c) să respecte termenele şi clauzele stabilite în cadrul planului de intervenţie; 

d) să anunţe orice modificare semnificativă intervenită în legătură cu situaţia sa personală şi cu  informaţiile oferite pe parcursul acordării serviciilor şi care pot influenţa calitatea furnizării 

acestora; 

e) să respecte regulamentul de ordine internă al instituţiei (reguli de comportament, program, persoanele de contact); 

f) să respecte programul stabilit pentru orele de terapie; 

g) să anunţe, în scris, conducerea centrului, cu cel puţin 10 zile înainte, despre intenţia de a întrerupe, din motive bine întemeiate, programul de terapie al beneficiarului, pentru o perioadă 

mai lungă de timp (1-3 luni); 

h) să preia şi să efectueze corect activităţile ce-i revin pentru acasă, din programele desfăşurate cu beneficiarul; 

i) să respecte prevederile prezentului regulament. 

ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social sunt următoarele:  

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

1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;  

2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în protocoalele de colaborare încheiate cu parteneri din comunitate în vederea desfăşurării de programe şi acţiuni comune;  

3. reprezintă furnizorul de servicii sociale.  

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

1. de informare a potenţialilor beneficiari cu materiale ce conţin date despre localizarea şi organizarea centrului, activităţile desfăşurate/ servicii oferite cu materiale scrise;  

2. promovarea activităţilor cultural - educative şi de socializare;  

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 următoarelor activităţi:  

1. organizarea de activităţi cu ocazia diferitelor sărbători; 

2. colaborarea cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie în scopul diversificării serviciilor oferite şi soluţionarea unor probleme ale beneficiarilor centrului; 

3. activităţi de socializare, prin organizarea de excursii şi alte activităţi de recreere și socializare în diferite locuri publice din oraş. 

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:  
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1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;  

2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, 

3. completarea formularelor Satisfacţia clientului, monitorizarea rezultatelor, 

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:  

1. elaborarea unui plan de amenajare şi adaptare a mediului ambiant şi a manualului de proceduri care constituie anexă la regulament; 

2. administrarea şi conducerea centrului este asigurată de şef de centru absolvent de învăţământ superior în domeniul managementului;  

3. întocmirea unui plan anual de instruire internă şi propunerea unor cursuri pentru personalul centrului;  

4. evaluarea activităţii centrului printr-un audit intern pentru măsurarea eficienţei administrării resurselor umane, financiare, materiale, precum şi eficacitatea activităţii;  

5. promovarea relaţiilor de colaborare cu serviciile sociale din comunitate.  

f) Centrul colaborează cu diferite organizaţii neguvernamentale, sanitare, de cult, de educaţie în scopul diversificării serviciilor oferite, desfăşurării de programe şi acţiuni comune care să 

contribuie la creşterea calităţii serviciilor sociale. 

ART.8 Serviciul social Centrul de consiliere şi asistenţă pentru persoanele cu TSA funcţionează cu un număr total de 6 persoane (din care personal angajat permanent - 3 şi colaboratori - 3), 

din care: a) personal de conducere: 1 şef de centru; b) personal de specialitate: 2 psihologi; c) personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 2 persoane în 

regim de colaborare; d) alţi colaboratori interni sau externi ori voluntari. 

ART.9 (1) Personalul de conducere este şef 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;  

m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă 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 legislație.  

(3) Atribuţiile celorlalte categorii de personal sunt prevăzute în fişa postului aprobată de conducerea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

ART.10 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale. 

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

a) bugetul judeţului; 

b) bugetul de stat; 

d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate; 

e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 

f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 193 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 107/31.05.2019 privind stabilirea coeficienţilor aferenţi 
salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului 
Public şi Privat al Judeţului Galaţi, instituţie publică din subordinea Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.443/24.09.2019 

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 calității din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi nr. 

2510/09.08.2019, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 9443/22.08.2019; 
Având în vedere adresa Consiliului Judeţean Galaţi nr. 9443/09.09.2019 către Serviciul Public de Administrare a 

Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 2858/12.09.2019 a Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 

Judeţului Galaţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 146/30.07.2019 privind modificarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului 
Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 10, art. 11, precum şi ale anexei nr. VIII, Capitolul II, Lit. A, Secţiunea IV din Legea 
– Cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

Art.I. Se completează lit. b) pct. 4 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170/31.05.2019 privind 
stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judeţean de 
Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat al 
Judeţului Galaţi.   

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                   Publicată astăzi, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

Coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Galaţi 

 
b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale 

 

Nr. crt. Funcţie 
Nivel 

studii 
Coeficient 

4. Administrator I / Casier I M 1,358 

Administrator II / Casier II M 1,353 

 
HOTĂRÂREA NR. 194 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea 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: 9.453/24.09.2019 

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 calității din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 17879/20.08.2019 a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 9453/22.08.2019; 
Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b) şi c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor 

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

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

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

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă organigrama şi statul 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 prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 10/29.01.2019, privind aprobarea 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 comunică 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, 2 octombrie 2019 
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nr. posturi de executie

Serviciul de prevenire a 

infectiilor asociate 

asistentei medicale

SERVICIUL 

CONTABILITATE

9

 - Personal auxiliar 

spatii nesanitare

 -COMPARTIM. 

INFORMATICA  SI 

CONTABILITATE DE 

GESTIUNE

SERVICIUL DE 

MANAGEMENT AL 

CALITATII SERVICIILOR 

MEDICALE 

SERV. EVALUARE 

SANITARA, 

INFORMATICA SI 

STATISTICA MED.
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DIRECTOR MEDICAL
DIRECTOR FINANCIAR - 

CONTABIL

CONSILIUL DE 

ADMINISTRATIE

COMPARTIMENT 

DUHOVNICESC

SEF SERVICIU TEHNIC - 

ADMINISTRATIV

COMPARTIMENT DE 

CONSTITUIRE, 

URMARIRE SI 

RECUPERARE  

CHELTUIELI  DE 

SPITALIZARE
 - Formatie electricieni

 - Formatie lacatusi

COMPARTIMENT 

JURIDIC

Cabinet PLANIFICARE 

FAMILIALA

Dietetica

Comp. ENDOSCOPIE

FARMACIE 

Cabinet ONCOLOGIE 

MEDICALA

Cabinet MEDICINA 

SPORTIVA

BLOC OPERATOR

Laborator RADIOTERAPIE

Laborator EXPLORARI 

FUNCTIONALE

STRUCTURI COMUNE
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Serviciul ANATOMIE 

PATOLOGICA din care:                                                                                       

-Comp. Citologie                       

-Comp. Histopatologie                                 

-Comp. Prosectura

SECTII CU PATURI   - 

1222 paturi

AMBULATORIUL INTEGRAT  

SPITALULUI                        

(cabinete) Str. Brailei nr. 177 

 - Spalatorie

BIROU TEHNIC

SERVICIUL SALARII
 - Personal 

deservire

 - Bloc alimentar

 - Personal deservire

 - Personal auxiliar 

spatii verzi



2020

48

1972

160 37 38

2 2 2

158 35 36

83 19 63

2 0 2

81 19 61

61 22 51

2 2 2

59 20 49

64 51 82

2 2 2

62 49 80

31 61 21

2 2 0

29 59 21

22 18 239

0 0 2

22 18 237

93 108 44

2 2 2

91 106 42

42 75 24

2 2 2

40 73 22

24 96 0

0 2 0

24 94 0

30 115 152

2 2 0

28 113 152

19 75

0 2

19 73

SECTII CU PATURI - 1222 paturi

DIRECTOR MEDICAL DIRECTOR INGRIJIRI
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Sectia clinica CHIRURGIE TORACICA - 45 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

Sectia clinica ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE -  

75 paturi

Comp. REUMATOLOGIE - 20 paturi

Compartimentul clinic GERIATRIE SI 

GERONTOLOGIE                         - 12 paturi

CENTRUL DE HEMODIALIZA - 9 aparate

Sectia clinica MEDICINA INTERNA I - 65 paturi

Sectia clinica MEDICINA INTERNA II - 65 paturi        

din care Comp. hematologie - 10 paturi

Sectia DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI 

METABOLICE - 25 paturi

Comp. ENDOCRINOLOGIE - 10 paturi

Sectia clinica GASTROENTEROLOGIE -                                     

40 paturi

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

Sectia clinica CHIRURGIE PLASTICA,  

MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVA -  50 paturi                                      

din care Comp. arsi - 15 paturi

Sectia clinica A.T.I. - 45 paturi

Compartimentul clinic CHIRURGIE ORALA SI 

MAXILO - FACIALA   - 15 paturi

Sectia clinica CARDIOLOGIE - 80 paturi                                                                     

din care Comp. terapie intensiva coronarieni -12 

paturi

Sectia clinica CHIRURGIE GENERALA I -                          

53 paturi

Sectia clinica CHIRURGIE GENERALA II -                     

53 paturi

Sectia CHIRURGIE GENERALA III - 25 paturi

Comp. CHIRURGIE VASCULARA - 15 paturi

Sectia OBSTETRICA GINECOLOGIE II                                    

-  60 paturi

Sectia clinica OFTALMOLOGIE - 40 paturi

SPITALIZARE DE ZI - 54 paturi

UNITATE de PRIMIRE URGENTE (UPU) - SMURD  -  

Cabinet medicina dentara de urgenta

Sectia UROLOGIE - 40 paturi

Sectie cronici Ivesti - 25 paturi

Medici rezidenti



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

STERILIZARE 

Personal auxiliar
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ENDOCRINOLOGIE O.R.L.

CHIRURGIE VASCULARA OBSTETRICA - GINECOLOGIE FISIER

DERMATOVENEROLOGIE OFTALMOLOGIE

CHIRURGIE PLASTICA, 

MICROCHIRURGIE 

RECONSTRUCTIVA

NEUROCHIRURGIE PNEUMOLOGIE

CHIRURGIE TORACICA NEUROLOGIE BOLI INFECTIOASE

CHIRURGIE GENERALA MEDICINA INTERNA

Laborator RECUPERARE, MEDICINA 

FIZICA si BALNEOLOGIE                                          

(baza tratament)

CHIRURGIE MAXILO - FACIALA NEFROLOGIE UROLOGIE 

AUDIOMETRIE GERIATRIE SI GERONTOLOGIE PSIHIATRIE

CARDIOLOGIE HEMATOLOGIE RADIOTERAPIE
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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
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Nr. 

crt.
Functia de conducere

Functia de 

executie

Gradul 

profesional
NS Specialitate studii

Situatia 

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 Vacant

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 primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

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 I 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 IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

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
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Nr. 

crt.
Functia de conducere

Functia de 

executie

Gradul 

profesional
NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

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 Ocupat

31 Medic rezident anul III 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

33 Psiholog

stagiar/practica

nt/specialist/pri

ncipal

S diploma de licenta in specialitate Vacant

34 Kinetoterapeut
deb./kinetotera

peut/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
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Functia de 
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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

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
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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

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
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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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

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

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
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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 Vacant

148 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

149 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

150 Ingrijitoare G studii generale Vacant

151 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

152 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

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 Vacant
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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: 80 din care:

.Comp. terapie intensiva 

coronarieni: 12 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 Ocupat

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 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

176 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

177 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 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 S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

183 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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184 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

188 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1998
Ocupat

195 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

196 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
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 S studii superioare de specialitate Ocupat

199 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

200 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

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 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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205 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

206 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

207
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal 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 Ocupat

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 Vacant

213 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

214 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

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 Vacant

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 Ocupat

221 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

222 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

223 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

224 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

225 Ingrijitoare G studii generale Vacant

226 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

227 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

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
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237 Ingrijitoare G studii generale Vacant

238 Ingrijitoare G studii generale Vacant

239 Ingrijitoare G studii generale Vacant

240 Ingrijitoare G studii generale Vacant

241 Ingrijitoare G studii generale Vacant

242 Ingrijitoare G studii generale Vacant

243 Brancardier G studii generale Ocupat

244 Brancardier G studii generale Vacant

245 Brancardier G studii generale Vacant

246 Brancardier G studii generale Vacant

247 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE 

GENERALA I

Numar paturi: 53

248 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Vacant

249 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

250 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

251 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat



Monitorul Oficial al județului Galați nr. 12 din septembrie 2019 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Functia de conducere

Functia de 

executie

Gradul 

profesional
NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

252 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant 

253 Medic rezident anul VI S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

254 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

255 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

256 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

257 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

258 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

259 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

262 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

263 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

264 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

265 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

266 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

267 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

268 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

269 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

270 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 S studii superioare de specialitate Ocupat

273 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

274 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



Monitorul Oficial al județului Galați nr. 12 din septembrie 2019 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Functia de conducere

Functia de 

executie

Gradul 

profesional
NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

275
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

276 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

277 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

278 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

279 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

280 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

281 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

282 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

283 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

284 Ingrijitoare G studii generale Vacant

285 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

286 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

287 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

288 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

289 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

290 Ingrijitoare G studii generale Vacant

291 Ingrijitoare G studii generale Vacant

292 Ingrijitoare G studii generale Vacant

293 Ingrijitoare G studii generale Vacant

294 Ingrijitoare G studii generale Vacant

295 Ingrijitoare G studii generale Vacant

296 Ingrijitoare G studii generale Vacant

297 Ingrijitoare G studii generale Vacant

298 Ingrijitoare G studii generale Vacant

299 Ingrijitoare G studii generale Vacant

300 Ingrijitoare G studii generale Vacant

301 Ingrijitoare G studii generale Vacant

302 Ingrijitoare G studii generale Vacant

303 Ingrijitoare G studii generale Vacant

304 Ingrijitoare G studii generale Vacant

305 Ingrijitoare G studii generale Vacant

306 Ingrijitoare G studii generale Vacant

307 Ingrijitoare G studii generale Vacant

308 Brancardier G studii generale Vacant
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Sectia clinica CHIRURGIE 

GENERALA II

Numar paturi: 53

309 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

310 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

311 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

312 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

313 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

314 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

315 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

316 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

317 Asistent sef Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

321 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

322 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

323 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

324 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

325 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

326 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

327 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

328 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

329 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

330 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

331 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

332 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

333 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

334 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

335 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

336 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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337 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

338
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

339 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

340 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

341 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

342 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

343 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

344 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

345 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

346 Ingrijitoare G studii generale Vacant

347 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

348 Ingrijitoare G studii generale Vacant

349 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

350 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

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 Ingrijitoare G studii generale Vacant

359 Ingrijitoare G studii generale Vacant

360 Ingrijitoare G studii generale Vacant

361 Ingrijitoare G studii generale Vacant

362 Ingrijitoare G studii generale Vacant

363 Ingrijitoare G studii generale Vacant

364 Ingrijitoare G studii generale Vacant

365 Ingrijitoare G studii generale Vacant

366 Ingrijitoare G studii generale Vacant

367 Ingrijitoare G studii generale Vacant

368 Ingrijitoare G studii generale Vacant

369 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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370 Ingrijitoare G studii generale Vacant

371 Ingrijitoare G studii generale Vacant

372 Brancardier G studii generale Vacant

Sectia CHIRURGIE 

GENERALA III

Numar paturi: 25

373 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

374 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

375 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

376 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

377 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

378 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

379 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

380 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

381 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

382 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

383 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

384 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

385 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

386 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

387 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797 Ocupat

388 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

389 Asistent medical PL studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797 Ocupat

390
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat
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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 Vacant

393 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

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 Ocupat

403 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

Compartiment clinic 

CHIRURGIE ORALA SI 

MAXILO-FACIALA

Numar paturi: 15

404 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

405 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

406 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic Vacant

407 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

408 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

409 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

410 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

411 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

412 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

413 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

414 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

415 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

416 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

417 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

418 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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419 Ingrijitoare G studii generale Vacant

420 Ingrijitoare G studii generale Vacant

421 Ingrijitoare G studii generale Vacant

422 Ingrijitoare G studii generale Vacant

423 Ingrijitoare G studii generale Vacant

424 Ingrijitoare G studii generale Vacant

425 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE 

PLASTICA 

MICROCHIRURGIE 

RECONSTRUCTIVA

Numar paturi: 50 din care:

.Comp. arsi: 15 paturi

426 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

427 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

428 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

429 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

430 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

431 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

432 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

433 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

434 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

435 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

436 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

437 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

438 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

439 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

440 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

441 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

442 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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443 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

444 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

445 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

446 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

447 Asistent medical principal M studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad principal Ocupat

448 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

449 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

450 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

451 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

452 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

453 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1998
Ocupat

454 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

455 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

456 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

457 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

458 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

459 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1998
Ocupat

460 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1999
Ocupat

461 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

462 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

463 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

464 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

465 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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466 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

467 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

468 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

469 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

470 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

471 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

472 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

473 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

474 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

475 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

476 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

477 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

478 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

479 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

480 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

481 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

482 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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483 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

484 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

485 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

486 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

487
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

488 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

489 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

490 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

491 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

492 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

493 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

494 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

495 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

496 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

497 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

498 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

499 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

500 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

501 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

502 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

503 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

504 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

505 Ingrijitoare G studii generale Vacant

506 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

507 Ingrijitoare G studii generale Vacant

508 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

509 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

510 Ingrijitoare G studii generale Vacant

511 Ingrijitoare G studii generale Vacant

512 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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513 Ingrijitoare G studii generale Vacant

514 Ingrijitoare G studii generale Vacant

515 Ingrijitoare G studii generale Vacant

516 Ingrijitoare G studii generale Vacant

517 Ingrijitoare G studii generale Vacant

518 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica CHIRURGIE 

TORACICA

Numar paturi: 45

519 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

520 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

521 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

522 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

523 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

524 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

525 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

526 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

527 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

528 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

529 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

530 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

533 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

534 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

535 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

536 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

537 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

538 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

539 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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540 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

541 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

542 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

543
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

544 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

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 Ocupat

550 Ingrijitoare G studii generale Vacant

551 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

552 Ingrijitoare G studii generale Vacant

553 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

554 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

555 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

556 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

557 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

558 Ingrijitoare G studii generale Vacant

559 Ingrijitoare G studii generale Vacant

560 Brancardier G studii generale Ocupat

Compartiment CHIRURGIE 

VASCULARA

Numar paturi: 15

561 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

562 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

563 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

564 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

565 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

566 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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567 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

568 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

569 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

570 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

571 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

572 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

573 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

574 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

575 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

576 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

577 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

578 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

579 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

580 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

581 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

582 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

583 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

584 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

Sectia DIABET ZAHARAT, 

NUTRITIE SI BOLI 

METABOLICE

Numar paturi: 25

585 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

586 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

587 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

588 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

589 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

590 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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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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

593 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

594 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

595 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

596 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

597 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

598 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

599
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

600 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

601 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

602 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

603 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

604 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

605 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

606 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

607 Ingrijitoare G studii generale Vacant

608 Ingrijitoare G studii generale Vacant

609 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

610 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

611 Ingrijitoare G studii generale Vacant

612 Ingrijitoare G studii generale Vacant

613 Ingrijitoare G studii generale Vacant

614 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment 

ENDOCRINOLOGIE

Numar paturi: 10

615 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat



Monitorul Oficial al județului Galați nr. 12 din septembrie 2019 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Functia de conducere

Functia de 

executie

Gradul 

profesional
NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

616 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 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
Registrator 

medical
debutant M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

624 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR 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 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

630 Ingrijitoare G studii generale Vacant

631 Ingrijitoare G studii generale Vacant

632 Ingrijitoare G studii generale Vacant

633 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica 

GASTROENTEROLOGIE

Numar paturi: 40

634 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Vacant

635 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

636 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

637 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

638 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

639 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

640 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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641 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

645 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
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 principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

649 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

650 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

651 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

652 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

653 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

654 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

655
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

656 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

657 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

658 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

659 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

660 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

661 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

662 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

663 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

664 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

665 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

666 Ingrijitoare G studii generale Vacant

667 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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668 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

669 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

670 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

Compartiment clinic 

GERIATRIE SI 

GERONTOLOGIE

Numar paturi: 12

671 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp.

vacant

672 Kinetoterapeut S studii superioare de specialitate Ocupat

673 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

674 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

675 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

676 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

677 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

678 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

679 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

680
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

681 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

682 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

683 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

684 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

685 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

686 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

687 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

688 Ingrijitoare G studii generale Vacant

689 Brancardier G studii generale Ocupat

Centru de HEMODIALIZA

Numar aparate: 9

690 Sef centru Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

691 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat
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692 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

693
BioInginer 

medical
specialist S studii superioare de specialitate si examen de specialist Ocupat

694 Inginer specialist IA S studii superioare si curs de formare in domeniul aparaturii medicale Ocupat

695 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

696 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

700 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

703 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

704 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

705
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

706 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR 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 Vacant

709 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

710 Ingrijitoare G studii generale Vacant

711 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica MEDICINA 

INTERNA I

Numar paturi: 65

712 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

713 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

714 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat
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715 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

716 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

717 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

718 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

719 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

720 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

721 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

722 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

723 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

724 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

725 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

726 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

730 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

731 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

732 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

733 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

734 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

735 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

736 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

737 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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738 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

739
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

740 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

741 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

742 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

743 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

744 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

745 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

746 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

747 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

748 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

749 Ingrijitoare G studii generale Vacant

750 Ingrijitoare G studii generale Vacant

751 Ingrijitoare G studii generale Vacant

752 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

753 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

754 Ingrijitoare G studii generale Vacant

755 Ingrijitoare G studii generale Vacant

756 Ingrijitoare G studii generale Vacant

757 Ingrijitoare G studii generale Vacant

758 Ingrijitoare G studii generale Vacant

759 Ingrijitoare G studii generale Vacant

760 Ingrijitoare G studii generale Vacant

761 Ingrijitoare G studii generale Vacant

762 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica MEDICINA 

INTERNA II

Numar paturi: 65 din care:

.Comp. hematologie: 10 

paturi

763 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

764 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat
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765 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

766 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

767 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

768 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

769 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

770 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

771 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

772 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

773 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

783 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat
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788 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

789 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

790 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

791 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

792 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

793 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

794 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

795 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

796 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

797
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

798
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

799 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

800 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

801 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

802 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

803 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

804 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

805 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

806 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

807 Ingrijitoare G studii generale Vacant

808 Ingrijitoare G studii generale Vacant

809 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

810 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

811 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

812 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

813 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

814 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

815 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

816 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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817 Ingrijitoare G studii generale Vacant

818 Ingrijitoare G studii generale Vacant

819 Ingrijitoare G studii generale Vacant

820 Ingrijitoare G studii generale Vacant

821 Ingrijitoare G studii generale Vacant

822 Ingrijitoare G studii generale Vacant

823 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Compartiment 

NEFROLOGIE

Numar paturi: 14

824 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

825 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

826 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 S studii superioare de specialitate 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
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

834 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

835 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

836 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

837 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

838 Ingrijitoare G studii generale Vacant

839 Ingrijitoare G studii generale Vacant

840 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

841 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

Sectia clinica 

NEONATOLOGIE
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Numar paturi: 55 din care:

.Comp. prematuri: 15 paturi

.Comp. terapie intensiva: 10 

paturi

842 Sef sectie Medic
primar+ 

specialist
S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

843 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

844 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

845 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

846 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

847 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

848 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

849 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

850 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

851 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

852 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

853 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

854 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

855 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

856 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

857 Psiholog practicant S studii superioare de specialitate Vacant

858 Asistent sef S...PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Vacant

859 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

860 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

861 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

862 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

863 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

864 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

865 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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866 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

867 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

868 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

869 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

870 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

871 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

872 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

873 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

874 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

875 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

876 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

877 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 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

879 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

880 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

881 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

882 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

883 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

884 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

885 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

886 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

887 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat
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888 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

889 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

890 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

891 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

892 Asistent social
deb / asist 

social/ princ
S studii superioare de specialitate si dupa caz, examen de grad principal Vacant

893 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

894 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

895 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

896 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

897 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

898 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

899 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

900 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

901 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

902 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

903 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

904 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

905 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

906 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

907 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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908 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

909 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

910 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

911 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

912 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

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 S studii superioare de specialitate Ocupat

915
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

916 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

917 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

918 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

919 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

920 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

921 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

922 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

923 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

924 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

925 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

926 Ingrijitoare G studii generale Vacant

927 Ingrijitoare G studii generale Vacant

928 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

929 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

930 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

931 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

932 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

933 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

934 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

935 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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936 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

937 Ingrijitoare G studii generale Vacant

938 Ingrijitoare G studii generale Vacant

939 Ingrijitoare G studii generale Vacant

940 Ingrijitoare G studii generale Vacant

941 Ingrijitoare G studii generale Vacant

942 Ingrijitoare G studii generale Vacant

943 Ingrijitoare G studii generale Vacant

944 Ingrijitoare G studii generale Vacant

945 Ingrijitoare G studii generale Vacant

946 Ingrijitoare G studii generale Vacant

947 Ingrijitoare G studii generale Vacant

948 Ingrijitoare G studii generale Vacant

949 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica 

NEUROCHIRURGIE

Numar paturi: 45

950 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

951 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

952 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

953 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

954 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

955 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

956 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

957 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

958 Kinetoterapeut S studii superioare de specialitate Vacant

959 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

960 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

961 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

962 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

963 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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964 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

965 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

966 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

967 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

968 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

969 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

970 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

971 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

972 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

973 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

974 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

975 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

976 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

977 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

978 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

979 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

980 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

981 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

982 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

983 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

984 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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985 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

986 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

987 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

988 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

989 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

990 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

991 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

992 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

993 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

994
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

995 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

996 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

997 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

998 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

999 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1000 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1001 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1002 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1003 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1004 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1005 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1006 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1007 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1008 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1009 Brancardier G studii generale Ocupat
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1010 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1011 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1012 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1013 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1014 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1015 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1016 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1017 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1018 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1019 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1020 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1021 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1022 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1023 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1024 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica NEUROLOGIE

Numar paturi: 75

1025 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

1026 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1027 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1028 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1029 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1030 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1031 Medic rezident an IV S diploma de medic si examen de medic rezident Ocupat

1032 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1033 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1034 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1035 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1036 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1037 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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1038 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1039 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1040 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1041 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1042 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1043 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1044 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1045 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1046 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1047 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1048 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1049 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1050 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1051 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1052 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1053 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1054 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1055 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1056 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1057 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1058 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1059 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat
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1060 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1061 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1062 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1063 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1064
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1065 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1066 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1067 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1068 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1069 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1070 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1071 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1072 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1073 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1074 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1075 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1076 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1077 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1078 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1079 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1080 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1081 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1082 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1083 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1084 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1085 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1086 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1087 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1088 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1089 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1090 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant
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1091 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1092 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1093 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1094 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1095 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1096 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1097 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1098 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1099 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1100 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1101 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1102 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1103 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1104 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1105 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1106 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1107 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1108 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1109 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1110 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1111 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1112 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1113 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1114 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1115 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1116 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1117 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1118 Brancardier G studii generale Ocupat

1119 Brancardier G studii generale Ocupat

1120 Brancardier G studii generale Ocupat

Sectia clinica OBSTETRICA 

GINECOLOGIE I

Numar paturi: 70

1121 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Ocupat
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1122 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1123 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1124 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1125 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp. 

vacant

1126 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1127 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1128 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1129 Asistent sef Moasa
deb/ moasa/ 

princ
S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1130 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1131 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1132 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1133 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1134 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1135 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1136 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1137 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1138 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1139 Moasa
deb/ moasa/ 

princ
S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1140 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1141 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1142 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1143 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1144 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1145 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1146 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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1147 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1148 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1149 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1150 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1151 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

1152
Asistent medico-

social
debutant PL

studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1153
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1154 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1155 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1156 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1157 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1158 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1159 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1160 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1161 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1162 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1163 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1164 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1165 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1166 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1167 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1168 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1169 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1170 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1171 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1172 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1173 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1174 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1175 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1176 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1177 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1178 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1179 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1180 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1181 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1182 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1183 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1184 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1185 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1186 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1187 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1188 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1189 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1190 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1191 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1192 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1193 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1194 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1195 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1196 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1197 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1198 Ingrijitoare G studii generale Vacant

BLOC NASTERI

1199 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1200 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1201 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1202 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1203 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1204 Moasa
deb/ moasa/ 

princ
S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1205 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1206 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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1207 Moasa
deb/ moasa/ 

princ
S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1208 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1209 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1210 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1211 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1212 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1213 Moasa
deb/ moasa/ 

princ
S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1214 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1215 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1216 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1217 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1218 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1219 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1220 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1221 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1222 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1223 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1224 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1225 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1226 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1227 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1228 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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

Sectia OBSTETRICA 

GINECOLOGIE II

Numar paturi: 60
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1236 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1237 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1238 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1239 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1240 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1241 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1242 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1243 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1244 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1245 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1246 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1247 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1248 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1249 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1250 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

1251 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

1252 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1253 Moasa principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1254 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1255 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1256 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1257 Moasa S studii superioare de specialitate Ocupat

1258 Moasa
deb/ moasa/ 

princ
S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1259 Moasa
deb/ moasa/ 

princ
S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

1260 Moasa
deb/ moasa/ 

princ
S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant
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1261
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1262 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1263 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1264 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR 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 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1270 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1271 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1272 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1273 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1274 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1275 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1276 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1277 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1278 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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

1287 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1288 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1289 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1290 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1291 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1292 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1293 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1294 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1295 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1296 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1297 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1298 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1299 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1300 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1301 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1302 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1303 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1304 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1305 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1306 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1307 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1308 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1309 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1310 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica 

OFTALMOLOGIE

Numar paturi: 40

1311 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1312 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1313 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1314 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1315 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1316 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1317 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1318 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Vacant

1319 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1320 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1321 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1322 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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1323 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1324 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1325 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1326 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

1327 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1328 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1329
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1330 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1331 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1332 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1333 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1334 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1335 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1336 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1337 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

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

Sectia clinica ONCOLOGIE 

MEDICALA

Numar paturi: 55 din care:

.Comp. radioterapie: 25 

paturi
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.Comp. ingrijiri paliative: 10 

paturi

1349 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1350 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1351 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1352 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1353 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1354 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1355 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Ocupat 

temporar

1356 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1357 Psiholog stagiar S studii superioare de specialitate Ocupat

1358 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1359 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1360 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1361 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1362 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1363 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1364 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1365 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1366 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1367 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1368 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1369 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

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 S studii superioare de specialitate Ocupat
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1373 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1374 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1375 Asistent medical S studii superioare de specialitate 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 S studii superioare de specialitate Ocupat

1378 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1379 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1380 Asistent medical PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Ocupat

1381 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1382 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1383 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1384 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1385 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1386 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1387 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1388
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1389
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1390
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1391 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1392 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1393 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1394 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1395 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1396 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1397 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1398 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1399 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1400 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1401 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1402 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1403 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1404 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1405 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1406 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1407 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1408 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1409 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1410 Brancardier G studii generale Ocupat

1411 Brancardier G studii generale Ocupat

Sectia clinica O.R.L.

Numar paturi: 50

1412 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

1413 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1414 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1415 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1416 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1417 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1418 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1419 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1420 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

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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1423 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1424 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1425 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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1426 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1429 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1430 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1431 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1432 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1433 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1434 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1435 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1436
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1437 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1438 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1439 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1440 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1441 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR 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

1444 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1445 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1446 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1447 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1448 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1449 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1450 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1451 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1452 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1453 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1454 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1455 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1456 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1457 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1458 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1459 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1460 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1461 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1462 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Sectia clinica ORTOPEDIE 

SI TRAUMATOLOGIE

Numar paturi: 75

1463 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar 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 Vacant

1468 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1469 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1470 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1471 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1472 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1473 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1474 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1475 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

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

1478 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1481 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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1482 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 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
deb / asist / 

princ
S...PL

studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

1486 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1487 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1488 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1489 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1490 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1491 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1492 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1493 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1494 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1495 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1496 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1497 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1498 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1499 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1500 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1501 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1502 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1503 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat
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1504
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

1505 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1506 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1507 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1508 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1509 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1510 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1511 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1512 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1513 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1514 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1515 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1516 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1517 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1518 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1519 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1520 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1521 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1522 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1523 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1524 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1525 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1526 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1527 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1528 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1529 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1530 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1531 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1532 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1533 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1534 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1535 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1536 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1537 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1538 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1539 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1540 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1541 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1542 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1543 Brancardier G studii generale Ocupat

1544 Brancardier G studii generale Ocupat

Compartiment 

REUMATOLOGIE

Numar paturi: 20

1545 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1546 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1547 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1548 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1549 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1552 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 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 S studii superioare de specialitate Ocupat

1555
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal 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 Ocupat

1560 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1561 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1562 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1563 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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1564 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1565 Ingrijitoare G studii generale Vacant

UNITATE PRIMIRI 

URGENTE (UPU) -SMURD

1566 Sef UPU-SMURD Medic
primar +

specialist
S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1567 Medic
primar+ 

specialist
S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1568 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1569 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1570 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1571 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1572 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1573 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1574 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1575 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1576 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1577 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1578 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1579 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1580 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1581 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1582 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1583 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1584 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1585 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

1586 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1587 Medic S diploma de medic / diploma de licenta in medicina Vacant

1588 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1589 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1590 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1591 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

1592 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1593 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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1594 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1595 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1596 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1597 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1598 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1599 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1600 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1606 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1607 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1608 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1609 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1610 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1611 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1612 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1613 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1614 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1615 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1616 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1617 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1618 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1619 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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1620 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1621 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1622 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1623 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1624 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1625 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1626 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1627 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1628 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1629 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1630 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1631 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1632 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1633 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1634 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1635 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1636 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1637 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1638 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1639 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1640 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1641 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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1642 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1643
Asistent medico-

social
principal PL

studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1644 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1645 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1646 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1647 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1648 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1649 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1650 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1651 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1652 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 SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

1654 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 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 S studii superioare de specialitate 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
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1665 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

1666 Asistent medical S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1669 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1670 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1671 Asistent medical S studii superioare de specialitate 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 S studii superioare de specialitate Ocupat

1675 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1676 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1677 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1678 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1679 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1680 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1681 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1682 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1683 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1684 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate 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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1687 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1688 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat
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1689 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1690 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
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 S studii superioare de specialitate Ocupat

1694 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1695 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1696 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

1697 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1698 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1699 Asistent social
deb / asist 

social/ princ
S studii superioare de specialitate si dupa caz, examen de grad principal Vacant

1700 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

1701 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

1702 Sora medicala principala M studii medii sanitare/scoala sanitara in profil + examen grad princ Ocupat

1703
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1704
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1705
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1706
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1707
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

1708 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1709 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1710 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1711 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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1712 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1713 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1714 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1715 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1716 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1717 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1718 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1719 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1720 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1721 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1722 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1723 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1724 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1725 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

1726 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

1727 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1728 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1729 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1730 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1731 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1732 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1733 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1734 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1735 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1736 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1737 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1738 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1739 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1740 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1741 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1742 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1743 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1744 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1745 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1746 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1747 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1748 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1749 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1750 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1751 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1752 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1753 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1754 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1755 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1756 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1757 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1758 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1759 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1760 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1761 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1762 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1763 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1764 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1765 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1766 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1767 Brancardier G studii generale Ocupat

1768 Brancardier G studii generale Ocupat

1769 Brancardier G studii generale Ocupat

1770 Brancardier G studii generale Ocupat

1771 Brancardier G studii generale Ocupat

1772 Brancardier G studii generale Ocupat

1773 Brancardier G studii generale Ocupat

1774 Brancardier G studii generale Ocupat

1775 Brancardier G studii generale Vacant

1776 Brancardier G studii generale Ocupat

1777 Brancardier G studii generale Ocupat

1778 Brancardier G studii generale Ocupat

1779 Brancardier G studii generale Ocupat

1780 Brancardier G studii generale Ocupat

1781 Brancardier G studii generale Ocupat
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1782 Brancardier G studii generale Ocupat

1783 Brancardier G studii generale Vacant

1784 Brancardier G studii generale Vacant

1785 Brancardier G studii generale Vacant

1786 Brancardier G studii generale Vacant

1787 Brancardier G studii generale Vacant

1788 Brancardier G studii generale Vacant

1789 Brancardier G studii generale Vacant

1790 Brancardier G studii generale Vacant

1791 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs Ambulantier / studii 

medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1792 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs Ambulantier / studii 

medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1793 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs Ambulantier / studii 

medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1794 Ambulantier M
studii medii, permis cond. sofer profesionist categ B+C si curs Ambulantier / studii 

medii, certificat calificare + curs ambulantier
Ocupat

1795 Secretar M studii medii Ocupat

1796 Administrator I M studii medii Vacant

1797

Analist 

programator 

ajutor

II M studii medii Vacant

 --- Cabinet MEDICINA 

DENTARA DE URGENTA

1798 Medic S diploma de medic / diploma de licenta de medic stomatolog Ocupat

1799 Medic S diploma de medic / diploma de licenta de medic stomatolog Ocupat

1800 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1801 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1802 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1803 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1804 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

1805 Sef sectie Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat
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1806 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1807 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1808 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

1809 Medic specialist S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1810 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

1811 Asistent sef Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1812 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1813 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1814 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1815 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1816 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1817 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1818 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1819 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1820 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1821 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1822 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

1823 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

1824 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

1825
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal 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 Ocupat

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 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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1832 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1833 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1834 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1835 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1836 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1837 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1838 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1839 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

1840 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1841 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1842 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1843 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1844 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1845 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1846 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1847 Ingrijitoare G studii generale Vacant

1848 Ingrijitoare G studii generale Vacant

SPITALIZARE DE ZI (54 de 

paturi)

MEDICI REZIDENTI

1849 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1850 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1851 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1852 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1853 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1854 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1855 Medic rezident anul VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1856 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1857 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1858 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1859 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1860 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1861 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1862 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1863 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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1864 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1865 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1866 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1867 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1868 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1869 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1870 Medic rezident anul VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1871 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1872 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1873 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1874 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1875 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1876 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1877 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1878 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1879 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1880 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1881 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1882 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1883 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1884 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1885 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1886 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1887 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1888 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1889 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1890 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1891 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1892 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1893 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1894 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1895 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1896 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1897 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1898 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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1899 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1900 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1901 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1902 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1903 Medic rezident anul VI S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1904 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1905 Medic rezident anul V S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1906 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1907 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1908 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1909 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1910 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1911 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1912 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1913 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1914 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1915 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1916 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1917 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1918 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1919 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1920 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1921 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1922 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1923 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1924 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1925 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1926 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1927 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1928 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1929 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1930 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1931 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1932 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1933 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant
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1934 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1935 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1936 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1937 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1938 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1939 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1940 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1941 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1942 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1943 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1944 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1945 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1946 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1947 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1948 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1949 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1950 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1951 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1952 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1953 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1954 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1955 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1956 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1957 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1958 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1959 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1960 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1961 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1962 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1963 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1964 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1965 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1966 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1967 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1968 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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1969 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1970 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1971 Medic rezident anul I 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 I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1974 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1975 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1976 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1977 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1978 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1979 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1980 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1981 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1982 Medic rezident anul I 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 I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1985 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1986 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1987 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1988 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1989 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1990 Medic rezident anul I 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 IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1993 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1994 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1995 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1996 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

1997 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1998 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

1999 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

2000 Medic rezident anul I S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

STRUCTURI COMUNE
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Serviciul ANATOMIE 

PATOLOGICA

2001 Sef serviciu Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar/specialist Vacant

2002 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2003 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2004 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2005 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2006 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2007
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2008 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2009 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2010 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2011 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2012 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2013 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2014 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2015 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2016 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2017 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2018 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2019 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2020 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2021 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2022 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2023 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2024 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2025 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2026 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2027 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 --- Compartiment 

CITOLOGIE

2028 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat



Monitorul Oficial al județului Galați nr. 12 din septembrie 2019 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Functia de conducere

Functia de 

executie

Gradul 

profesional
NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

 --- Compartiment 

HISTOPATOLOGIE

2029 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2030 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2031 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2032 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2033 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2034 Asistent medical principal M studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad principal Ocupat

2035 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

2036 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

2037 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2038 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2039 Asistent medical principal M studii generale sanitare de 5 ani / echivalare de studii + examen grad principal Ocupat

2040 Brancardier G studii generale Ocupat

BLOC OPERATOR

2041 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2042 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2043 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2044 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2045 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2046 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2047 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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2048 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2049 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2050 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2051 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2052 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2053 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2054 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2055 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2056 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2057 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2058 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2059 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2060 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2061 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2062 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2063 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2064 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2065 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2066 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2067 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2068 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2069 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2070 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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2071 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2072 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2073 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2074 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2075 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2076 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2077 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2078 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2079 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2080 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2081 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2082 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2083 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2084 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2085 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2086 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

2087 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2088 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2089 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2090 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2091 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2092 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2093 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal
Temp. 

vacant
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2094 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Vacant

2095 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2096 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2097 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2098 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2099 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2100 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2101 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2102 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

2103 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

2104 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

2105
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2106 Brancardier G studii generale Ocupat

2107 Brancardier G studii generale Vacant

2108 Brancardier G studii generale Vacant

2109 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2110 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2111 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2112 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2113 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2114 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2115 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2116 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2117 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2118 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2119 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2120 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat
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2121 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2122 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2123 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2124 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2125 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2126 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

2127 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2128 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2129 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2130 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2131 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2132 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2133 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2134 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2135 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2136 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2137 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2138 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2139 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2140 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2141 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2142 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2143 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2144 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2145 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2146 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2147 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2148 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2149 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2150 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2151 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2152 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2153 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2154 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2155 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2156 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2157 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2158 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2159 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2160 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2161 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2162 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2163 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2164 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2165 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2166 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2167 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2168 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2169 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2170 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2171 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2172 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2173 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2174 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2175 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2176 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2177 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2178 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2179 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2180 Ingrijitoare G studii generale Vacant

DIETETICA

2181 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2182 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Vacant

2183 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2184 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

Compartiment 

ENDOSCOPIE

2185 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant
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2186 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

FARMACIE

2187 Farmacist sef Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2188 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2189 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2190 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2191 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Ocupat

2192 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

2193 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2194 Farmacist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie Vacant

2195 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

2196 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2197 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

2198 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2199 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2200 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2201 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2202 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2203 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2204 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2205 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2206 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

2207 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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2208 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2209 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2210 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2211 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2214 Laborant M studii medii sanitare / scoala sanitara in profil Ocupat

2215 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

2216 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2217 Operator I M studii medii Vacant

2218 Operator I M studii medii Vacant

Compartiment INTERNARI - 

EXTERNARI

2219 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

2223 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

2224
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2225
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2226
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2227
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat
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2228
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2229
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2230
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2231
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2232
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2233
Registrator 

medical
debutant M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2234
Registrator 

medical
deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2235
Registrator 

medical
deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2236
Registrator 

medical
deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2237 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2238 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2239 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2240 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2241 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2242 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Serviciul clinic de MEDICINA 

LEGALA

2243 Sef serviciu ML Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

2244 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2245 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2246 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2247 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2248 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2248 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2249 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2250 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant
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2251 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Ocupat

2252 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2253 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2254 Biochimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2255 Psiholog practicant S studii superioare de specialitate Vacant

2256 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2257 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1999 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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2266 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

2267
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii si examen de grad principal Ocupat

2268
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2269
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2270 Autopsier
deb / autopsier 

/ princ
M studii medii, si dupa caz, examen de grad principal Vacant

2271 Autopsier
deb / autopsier 

/ princ
M studii medii, si dupa caz, examen de grad principal Vacant
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2272 Autopsier
deb / autopsier 

/ princ
M studii medii, si dupa caz, examen de grad principal Vacant

2273 Autopsier
deb / autopsier 

/ princ
M studii medii, si dupa caz, examen de grad principal Vacant

2274 Autopsier
deb / autopsier 

/ princ
M studii medii, si dupa caz, examen de grad principal Vacant

2275 Brancardier G studii generale Ocupat

2276 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2277 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2278 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2279 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Serviciul de prevenire a 

infectiilor asociate asistentei 

medicale

2280 Medic rezident anul III S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Vacant

2281 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2282 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2283 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2287 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

2000
Ocupat

2288 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2289 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2290 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2291 Agent DDD G studii generale Ocupat

2292 Agent DDD G studii generale Vacant
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2293 Agent DDD G studii generale Ocupat

2294 Agent DDD G studii generale Ocupat

2295 Agent DDD G studii generale Vacant

2296 Agent DDD G studii generale Vacant

STERILIZARE

2297 Asistent sef Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2298 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2299 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2300 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

2301 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2302 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2303 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2304 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2305 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2306 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2307 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2308 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2309 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2310 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2311 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2312 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2313 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

2314 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2315 Asistent medical S studii superioare de specialitate 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 Ocupat

2321 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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2322 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2323 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2324 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2325 Ingrijitoare G studii generale Vacant

LABORATOARE

Laborator clinic ANALIZE 

MEDICALE

2326 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar, grad didactic Ocupat

2327 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2328 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2329 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2330 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2331 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2332 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2333 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar
Temp. 

vacant

2334 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2335 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2336 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2337 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2338 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2339 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2340 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2341 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2342 Biolog principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2343 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2344 Biolog specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2345 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2346 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2347 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2348 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2349 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Ocupat

2350 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2351 Chimist principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Vacant

2352 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Ocupat
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2353 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2354 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2355 Chimist specialist S studii superioare de specialitate si examen de grad specialist Vacant

2356 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2357 Farmacist primar S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen primar Vacant

2358 Farmacist specialist S diploma farmacist / diploma licenta farmacie + examen spec. Vacant

2359 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2360 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2361 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2362 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2363 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2364 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2365 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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

2368 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2369 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2370 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2371 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2372 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2373 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2374 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2375 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2376 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2377 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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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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2380 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2381 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 S studii superioare de specialitate 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 principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

199
Ocupat

2398 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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2399 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

2400 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

2401 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

2402 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

2403 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

2404 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

2405 Oficiant medical principal M studii medii sanitare/ scoala sanitara in profil si examen grad principal Ocupat

2406
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2407
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2408
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2409
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2410
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2411
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2412
Registrator 

medical
deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Vacant

2413 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2414 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2415 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2416 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2417 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2418 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2419 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2420 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2421 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2422 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2423 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2424 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2425 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2426 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2427 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2428 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2429 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2430 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2431 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2432 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2433 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2434 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2435 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2436 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2437 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2438 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2439 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2440 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2441 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2442 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2443 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator EXPLORARI 

FUNCTIONALE

2444 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat
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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 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2452 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2453 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2454 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2455 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2456 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2457 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2458 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2459 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2460 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2461 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2462 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2463 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2464 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2465 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2466 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2467 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2468 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2469 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2470 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator de endoscopie 

bronsica

2471 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2472 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2473 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

2474 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2475 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2476 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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2477 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2478 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

2479 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

2480
Registrator 

medical
deb / reg / princ M studii medii de specialitate / studii medii Vacant

2481 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2482 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2483 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2484 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2485 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2486 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2487 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2488 Ingrijitoare G studii generale Vacant

Laborator RADIOLOGIE 

IMAGISTICA MEDICALA

2489 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2490 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2491 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2492 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2493 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2494 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2495 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2496 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2497 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2498 Fizician principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2499 Fizician
deb/fiz/spec/pri

nc
S studii superioare de specialitate si, dupa caz, examen de grad principal Vacant

2500 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2501 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2502 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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2503 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2504 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2505 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2506 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2507 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2508 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2509 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2510 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2511 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2512 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2513 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2514 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2515 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2516 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2517 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2518 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2519 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2520 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2521 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2522
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2523
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2524 Ingrijitoare G studii generale Ocupat
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2525 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2526 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2527 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2528 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2529 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2530 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2531 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2532 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2533 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2534 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2535 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2536 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2537 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2538 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2539 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2540 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2541 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2542 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2543 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2544 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2545 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2546 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2547 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2548 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2549 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2550 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2551 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2552 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2553 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2554 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2555 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2556 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2557 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2558 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2559 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2560 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2561 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 --- COMPUTER 

TOMOGRAF

2562 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2563 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2564 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2571 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

2572 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- R.M.N.

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

Laborator RADIOTERAPIE

2576 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2577 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2578 Medic rezident anul II S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2579 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat

2580 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2581 Medic rezident anul IV S diploma medic/ diploma licenta in medicina + examen verificare Ocupat
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2582
Expert in fizica 

medicala
S

diploma licenta fizica, grad univ/echiv. superior (masterat/ doctorat), curs radioprot 

postuniv, permis exercitare 3 CNCAN
Ocupat

2583 Fizician specialist S studii superioare de specialitate Ocupat

2584 Fizician medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2585 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2586 Fizician medical debutant S studii superioare de specialitate Ocupat

2587 Fizician medical debutant S studii superioare de specialitate Ocupat

2588 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2589 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2592 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2593 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2594 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2595 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2596 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

2597 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2598 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2599 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2600 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2601 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2602 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

2603 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

2604 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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2605 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

2606
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2607 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2608 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2609 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2610 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2611 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2612 Brancardier G studii generale Ocupat

Cabinete 

 - Cabinet DIABET 

ZAHARAT, NUTRITIE SI 

BOLI METABOLICE

2613 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2614 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2615 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2616 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2617 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2618
Asistent medico-

social
principal PL

studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2619 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2620 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2621
Registrator 

medical
debutant M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

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

 - Cabinet  MEDICINA 

MUNCII
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2627 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2628 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

2629 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2630 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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
deb / asist / 

princ
S...PL

studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2634 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

2635 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 - Cabinet ONCOLOGIE 

MEDICALA

2636 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2637 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2638 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

2639 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

2640
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2641
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2642
Referent de 

specialitate
gradul II S studii superioare Ocupat

2643 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2644 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2645 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2646 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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 - Cabinet PLANIFICARE 

FAMILIALA

2647 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2648 Psiholog specialist S studii superioare de specialitate Ocupat

2649 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)

 - Cabinet ALERGOLOGIE SI 

IMUNOLOGIE clinica

2650 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2651 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2652 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2653 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet AUDIOMETRIE

2654 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2655 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

2656 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

2657 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2658 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

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
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 - Cabinet CHIRURGIE 

PLASTICA, 

MICROCHIRURGIE 

RECONSTRUCTIVA

2660 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

2661 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

 - Cabinet CHIRURGIE 

VASCULARA

2662 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

2663 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2664 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2665 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Vacant

2666 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet 

ENDOCRINOLOGIE

2667 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

 - Cabinet 

GASTROENTEROLOGIE

2668 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

2669 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

 - Cabinet HEMATOLOGIE

2670 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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 - Cabinet MEDICINA 

INTERNA

2671 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2672 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2673 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

2674 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

2675 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

2676 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

2677 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

2678 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

 - Cabinet OFTALMOLOGIE

2679 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2680 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.

2681 Asistent medical principal S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2682 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

2683 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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2684 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2685 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2686 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

2687 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2688 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Vacant

2689 Psiholog principal S studii superioare de specialitate si examen de psiholog 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
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

2692 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)

2693 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

2694 Profesor CFM principal SSD studii superioare de scurta durata de specialitate si examen principal Vacant

 - Cabinet UROLOGIE

2695 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

2696 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2697 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

2698 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant
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2699 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

2700
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2701
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2702
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2703
Registrator 

medical
principal M studii medii de specialitate / studii medii + examen grad principal Ocupat

2704
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

2705
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

 - STERILIZARE

2706 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

2707 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2708 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2709 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2710 Ingrijitoare G studii generale Vacant

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
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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

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

2749 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2750 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2751 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2752 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2753 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2754 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2755 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2756 Ingrijitoare G studii generale Vacant
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2757 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2758 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2759 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2760 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2761 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2762 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2763 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2764 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2765 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2766 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2767 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2768 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2769 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2770 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2771 Ingrijitoare G studii generale Vacant

AMBULATORIU INTEGRAT 

SPITALULUI - Str. 

Basarabiei 26

 - Laborator RECUPERARE 

MEDICINA FIZICA SI 

BALNEOLOGIE (baza 

tratament)

2772 Sef laborator Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

2773 Medic primar S diploma de medic si examen de medic primar Ocupat

2774 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat

2775 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Ocupat

2776 Profesor CFM principal SSD studii superioare de scurta durata de specialitate si examen principal Vacant

2777 Kinetoterapeut principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Ocupat

2778 Profesor CFM principal S studii superioare de specialitate si examen obtinere grad principal Vacant

2779 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

2780 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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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
deb / asist / 

princ
S...PL

studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

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 PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2785 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

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 S studii superioare de specialitate si examen de grad principal Ocupat

2788 Asistent medical principal SSD studii superioare de 3 ani in specialitate + examen grad principal Ocupat

2789 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2790 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2791 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2792 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

2793 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

2794 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1998
Ocupat

2795 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1999
Ocupat

2796 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

2797 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2798 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2799 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2800 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2801 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2802 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2803 Baies G studii generale Ocupat

2804 Baies G studii generale Vacant

APARAT FUNCTIONAL
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Serviciul MANAGEMENTUL 

RESURSELOR UMANE

2805 Sef serviciu
Inspector de 

specialitate
gradul I S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2806 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2807 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2808 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2809 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2810 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2811
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

2812 Referent I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

2813 Referent I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

2814 Economist gradul II S studii superioare Ocupat

Compartiment AUDIT 

PUBLIC INTERN

2815 Auditor gradul I S studii superioare Ocupat

2816 Auditor gradul I S studii superioare Vacant

Compartiment RELATII CU 

PUBLICUL

2817
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

2818
Referent de 

specialitate
gradul II S studii superioare Ocupat

Compartiment PREVENIRE 

SI PROTECTIE

2819 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2820
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

2821 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

Compartiment JURIDIC

2822 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2823 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat
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Compartiment 

CONSTITUIRE, URMARIRE 

SI RECUPERARE 

CHELTUIELI DE 

SPITALIZARE

2824 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2825 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2826 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

Compartiment 

DUHOVNICESC

2827 Preot gradul I S studii superioare de specialitate Ocupat

Serviciul FINANCIAR

2828 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2829 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2830 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2831 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2832 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2833 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

Serviciul SALARII

2834 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2835 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2836 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2837
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

2838
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

2839
Referent de 

specialitate
gradul II S studii superioare Ocupat

Serviciul CONTABILITATE

2840 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului
Temp. 

vacant

2841 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2842 Economist gradul II S studii superioare Ocupat
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2843 Economist specialist IA S studii superioare
Temp. 

vacant

2844 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

 --- Compartiment 

INFORMATICA SI 

CONTABILITATE DE 

GESTIUNE

2845 Contabil IA M studii medii Ocupat

2846 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2847 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2848
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

2849 Casier M studii medii Ocupat

2850 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

Serviciul EVALUARE 

SANITARA, INFORMATICA 

SI STATISTICA MEDICALA

2851 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Ocupat

2852 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2853 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2854 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2855 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2856 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2857 Operator I M studii medii Ocupat

2858 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

2859
Inspector de 

specialitate
gradul I S studii superioare Vacant

2860
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

 --- Compartiment 

INFORMATICA MEDICALA

2861 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2862 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat
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2863 Inginer de sistem II S studii superioare Ocupat

2864
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

2865 Operator I M studii medii Ocupat

2866
Analist 

programator 
IA/I/II/debutant S studii superioare Vacant

Serviciul de MANAGEMENT 

AL CALITATII SERVICIILOR 

MEDICALE

2867 Sef serviciu Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea serviciului Vacant

2868 Medic
primar/ 

specialist
S diploma de medic si examen de medic primar / specialist Vacant

2869 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2870 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2871 Asistent medical S studii superioare de specialitate Ocupat

2872 Consilier juridic gradul I S studii superioare de specialitate Ocupat

Serviciul TEHNIC - 

ADMINISTRATIV

2873 Sef serviciu Economist gradul II S studii superioare in specialitatea serviciului Vacant

 --- Birou ACHIZITII 

PUBLICE

2874 Sef birou Inginer specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Vacant

2875 Consilier juridic gradul IA S studii superioare de specialitate Ocupat

2876 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2877 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

2878
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

2879
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

2880 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2881 Economist gradul I S studii superioare Ocupat

2882 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat
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 --- Birou CONTRACTARI, 

APROVIZIONARE

2883 Sef birou Economist gradul I S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

2884 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2885 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2886 Economist specialist IA S studii superioare Ocupat

2887 Magaziner M studii medii Ocupat

2888 Magaziner M studii medii Ocupat

2889
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

 ----- PERSONAL 

DESERVIRE in subordinea 

Biroului CONTRACTARI, 

APROVIZIONARE

2890 Manipulant bunuri G studii generale Vacant

2891 Manipulant bunuri G studii generale Vacant

2892 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2893 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

2894 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

 --- Birou ADMINISTRATIV

2895 Sef birou Economist specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

2896
Referent de 

specialitate
gradul II S studii superioare Ocupat

2897
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat

2898 Arhivar M studii medii Ocupat

2899 Curier G studii generale Ocupat

2900
Referent de 

specialitate
gradul I S studii superioare Ocupat
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 ------ Formatie LIFTIERI

2901 Sef formatie Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2902 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2903 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2904 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2905 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2906 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2907 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2908 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2909 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2910 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2911 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 3 Ocupat

2912 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2913 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2914 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2915 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2916 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

2917 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat
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2918 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2919 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2920 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2921 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2922 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2923 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2924 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2925 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2926 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2927 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2928 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2929 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

2930 Muncitor calificat III/IV M;G categorie de calificare 2/1 Vacant

 -------- SPALATORIE

2931 Spalatoreasa cu gestiune Spalatoreasa G studii generale Vacant

2932 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2933 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2934 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2935 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2936 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2937 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2938 Spalatoreasa G studii generale Ocupat
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2939 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2940 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2941 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2942 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2943 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

2944 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2945 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2946 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2947 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2948 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2949 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2950 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2951 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2952 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2953 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2954 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2955 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2956 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2957 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2958 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2959 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2960 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2961 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2962 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2963 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2964 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2965 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2966 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2967 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2968 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2969 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2970 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2971 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2972 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2973 Spalatoreasa G studii generale Vacant
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2974 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2975 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2976 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2977 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2978 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2979 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2980 Spalatoreasa G studii generale Vacant

2981 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2982 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2983 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2984 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2985 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2986 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2987 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2988 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2989 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2990 Ingrijitoare G studii generale Vacant

2991 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2992 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

2993 Ingrijitoare G studii generale Vacant

 ---- Bloc ALIMENTAR

2994 Sef echipa Muncitor calificat II bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Vacant

2995 Muncitor calificat I bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2996 Muncitor calificat III bloc alim M;G categorie de calificare 2 Ocupat

2997 Muncitor calificat I bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2998 Muncitor calificat I bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

2999 Muncitor calificat II bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3000 Muncitor calificat II bloc alim M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat
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3001 Muncitor calificat IV bloc alim M;G categorie de calificare 1 Ocupat

3002 Muncitor calificat IV bloc alim M;G categorie de calificare 1 Ocupat

3003 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3004 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3005 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3006 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3007 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3008 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3009 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3010 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3011 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3012 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3013 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3014 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3015 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3016 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant

3017 Muncitor calificat
I/II/III/IV 

bloc alim
M;G categorie de calificare 5/6/3 / 4/2/1 Vacant
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3018 Manipulant bunuri G studii generale Ocupat

3019
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3020
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3021
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3022
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3023
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3024
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3025
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3026
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3027
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3028
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3029
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3030
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3031
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3032
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3033
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3034
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat
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3035
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3036
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Ocupat

3037
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3038
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3039
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3040
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3041
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3042
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3043
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3044
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3045
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3046
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3047
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3048
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3049
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3050
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

3051
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant
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3052
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant

 ----- PERSONAL 

DESERVIRE in subordinea 

Biroului ADMINISTRATIV

3053 Muncitor calificat II/III/IV M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

3054 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3055 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3056 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3057 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3058 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3059 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3060 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3061 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3062
Muncitor 

necalificat
M;G Ocupat

3063
Muncitor 

necalificat
M;G Ocupat

3064 Muncitor calificat II/III/IV M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

3065 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

3066 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat
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3067 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/3/4/1/2 Vacant

3068 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/3/4/1/2 Vacant

3069 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3070 Muncitor calificat II M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Ocupat

3071 Muncitor calificat II/III/IV M;G certif. calif. telefonist + centrala > 400 posturi telefonice Vacant

3072 Muncitor calificat II/III/IV M;G categorie de calificare 3 / 4/1/2 Vacant

3073 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

3074 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

3075 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

 ---- Personal auxiliar SPATII 

VERZI

3076 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3077 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/ 3 / 4/2/1 Vacant

3078 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/ 3 / 4/2/1 Vacant

3079 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5/6/ 3 / 4/2/1 Vacant

3080
Muncitor 

necalificat
M;G Vacant

3081 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3082 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3083 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat
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3084 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

 ---- Personal auxiliar SPATII 

NESANITARE

3085 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3086 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3087 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3088 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3089 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3090 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3091 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3092 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3093 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3094 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3095 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3096 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3097 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3098 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3099 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3100 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3101 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3102 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3103 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3104 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3105 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3106 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3107 Ingrijitor TA G studii generale Ocupat

3108 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3109 Ingrijitoare TA G studii generale Ocupat

3110 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3111 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3112 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3113 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3114 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3115 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3116 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant



Monitorul Oficial al județului Galați nr. 12 din septembrie 2019 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Functia de conducere

Functia de 

executie

Gradul 

profesional
NS Specialitate studii

Situatia 

postului 

3117 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3118 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3119 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3120 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3121 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3122 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3123 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3124 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3125 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3126 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3127 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3128 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3129 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3130 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3131 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3132 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3133 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3134 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3135 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3136 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3137 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3138 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3139 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3140 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3141 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3142 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3143 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3144 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3145 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3146 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3147 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3148 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3149 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3150 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3151 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant
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3152 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3153 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3154 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3155 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3156 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3157 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3158 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3159 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3160 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3161 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3162 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3163 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3164 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3165 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3166 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3167 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3168 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3169 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3170 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3171 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3172 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3173 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3174 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3175 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3176 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3177 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3178 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3179 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3180 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3181 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3182 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3183 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3184 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3185 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3186 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant
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3187 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3188 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3189 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3190 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3191 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3192 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3193 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3194 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3195 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3196 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3197 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3198 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3199 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3200 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3201 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3202 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3203 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3204 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3205 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3206 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3207 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3208 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3209 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3210 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3211 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3212 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3213 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3214 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3215 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

3216 Ingrijitoare TA G studii generale Vacant

 --- Birou TEHNIC

3217 Sef birou Inginer specialist IA S studii superioare in specialitatea biroului Ocupat

3218 Subinginer I SSD studii superioare de scurta durata in specialitate Ocupat

3219 Inginer specialist IA S studii superioare Ocupat

3220 Tehnician IA M studii medii Ocupat
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crt.
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postului 

 --- Atelier TEHNIC

 ------ Formatie 

ELECTRICIENI

3221 Sef formatie Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3222 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3223 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3224 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3225 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3226 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3227 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3228 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3229 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3230 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3231 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3232 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3233 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3234 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3235 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

 ------ Formatia LACATUSI
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3236 Sef formatie Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3237 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3238 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3239 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3240 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3241 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3242 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3243 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3244 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3245 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3246 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3247 Muncitor calificat III M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3248 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

 ------ Formatia INCALZIRE-

CENTRALA TERMICA

 -------- Echipa ABUR-

INCALZIRE

3249 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3250 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Vacant
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3251 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3252 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3253 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3254 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

 -------- Echipa FOCHISTI

3255 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3256 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3257 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3258 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3259 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 / 4 Vacant

3260 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3261 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

3262 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3263 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

 ------ Formatie APARATURA 

MEDICALA

3264 Inginer specialist IA S studii superioare tehnice Ocupat

3265
Tehnician utilaje 

medicale
principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3266
Tehnician utilaje 

medicale
principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat
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3267
Tehnician utilaje 

medicale
principal M studii medii de specialitate si examen de grad principal Ocupat

3268
Tehnician utilaje 

medicale

principal/tehnici

an utilaje 

medicale/deb.

M studii medii de specialitate si examen de grad principal Vacant

3269 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3270 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3271 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 / 4 Ocupat

3272 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3273 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3274 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3275 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

 -------- Echipa 

INSTALATORI

3276 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3277 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3278 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3279 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3280 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3281 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Vacant

3282 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat



Monitorul Oficial al județului Galați nr. 12 din septembrie 2019 Anexa nr. 2

Nr. 

crt.
Functia de conducere

Functia de 

executie

Gradul 

profesional
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3283 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3284 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3285 Muncitor calificat II M;G categorie de calificare 3 Ocupat

 -------- Echipa TAMPLARI

3286 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3287 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3288 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3289 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3290 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3291 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

 -------- Echipa ZUGRAVI

3292 Sef echipa Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3293 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3294 Muncitor calificat I/II/III/IV M;G categorie de calificare 5 / 6 / 3/4 /2/1 Vacant

3295 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat

3296 Muncitor calificat IV M;G categorie de calificare 1 Ocupat

Sectia CRONICI IVESTI

Numar paturi: 25

3297 Sef sectie S diploma de medic si examen de medic primar Vacant

3298 Medic specialist S diploma de medic si examen de medic specialist Ocupat
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3299 Asistent sef S...PL
studii superioare lunga/scurta durata in domeniul medical/ studii postliceale sanitare si, 

dupa caz, examen de grad principal
Vacant

3300 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

3301 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997
Ocupat

3302 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

3303 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

3304 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

3305 Asistent medical PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 
Ocupat

3306
Registrator 

medical
M studii medii de specialitate / studii medii Ocupat

3307 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3308 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3309 Infirmier G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3310 Infirmier debutant G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Ocupat

3311 Infirmier debutant G studii generale si curs de infirmiera organizat de OAMGMAMR Vacant

3312 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3313 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

3314 Ingrijitoare G studii generale Ocupat

 --- FARMACIE

3315 Asistent medical principal PL
studii postliceale sanitare/ echivalente / studii postliceale prin echivalare conf. HG 797/ 

1997 si examen de grad principal
Ocupat

 --- STERILIZARE

3316 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

3317 Spalatoreasa G studii generale Ocupat

 --- Bloc ALIMENTAR

3318 Muncitor calificat III bloc alim M;G categorie de calificare 2 Ocupat

3319
Ingrijitoare bloc 

alim
G studii generale Vacant
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 --- TEHNIC

3320 Muncitor calificat I M;G categorie de calificare 5 / 6 Ocupat
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HOTĂRÂREA NR. 195 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea plăţii, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociaţiei Regiunilor Europene de 
Frontieră (AEBR), pentru anul 2019 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 4.965/20.09.2019 

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 nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 131 din 19.12.2001 privind aderarea judeţului 

Galaţi, ca parte componentă a Euroregiunii „Dunărea de Jos”, la Asociația Regiunilor Europene de Frontieră; 
Având în vedere adresa nr. 4965/02.05.2019 prin care AEBR aduce la cunoştinţa Consiliului Județean Galați 

cuantumul cotizaţiilor anuale aferente Consiliului Județean Galați; 
Având în vedere prevederile art. 13 din Statutul Asociației Europene a Regiunilor de Frontieră, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) şi alin. (7) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

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

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă plata, din bugetul local al judeţului Galaţi, a cotizaţiei de membru al Asociației Regiunilor Europene 
de Frontieră (AEBR), pentru anul 2019 în valoare de 496 Euro (echivalent în lei). 

 
Art.2. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Direcției economie şi finanţe şi Direcţiei de dezvoltare regională din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Galați.  
(2) Direcția economie și finanţe răspunde de ducerea la îndeplinire 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, 2 octombrie 2019 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 196 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea parteneriatului între UAT judeţul Galaţi, prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia” Galați și Asociația Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în 
vederea implementării proiectului „Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.616/20.09.2019 

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 nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Ordinul ministrului culturii și identității naționale nr. 2697/2019 privind modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale 2545/2019 pentru aprobarea Ghidului solicitantului şi documentelor 
aferente acestuia pentru Apelul de proiecte Restaurarea şi revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-
CULTURA; 

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

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) și e), alin. (5) lit. a), d), j), n), şi p) şi alin. (7) lit. a) din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă parteneriatul între UAT județul Galați prin Consiliul Județean Galați, Biblioteca Județeană „V.A. 
Urechia Galați” și Asociația Danube Media Center și asumarea unor obligații ce revin Consiliului Județean Galați, în vederea 
implementării proiectului „Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării”, ce va fi propus spre finanţare în 
cadrul Programului RO-CULTURA, APEL Restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, finanțat prin Granturile SEE 
2014-2021. 
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Art.2. Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu realizarea tuturor demersurilor necesare în 
vederea iniţierii şi implementării proiectului „Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a Dunării” şi cu semnarea în 
numele Consiliului Judeţean Galaţi a întregii documentaţii aferente proiectului.  

 
Art.3. (1) Se aprobă alocarea contribuţiei proprii pentru proiectul „Restaurare și amenajare Sediu Comisia Europeană a 

Dunării”, în valoare de maxim 1.450.000 lei, din bugetul local al Judeţului Galaţi, precum și asumarea cheltuielilor neeligibile, 
în valoare de 150.000 lei. 

(2) Se aprobă acoperirea din bugetul local al Judeţului Galaţi a sumelor necesare implementării proiectului, 
reprezentând cheltuieli conexe sau sume necesare pentru acoperirea tranşelor intermediare sau finale. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre nu produce efecte în cazul în care proiectul „Restaurare și amenajare Sediu Comisia 

Europeană a Dunării” nu va obţine finanţare externă nerambursabilă. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” Galați și Asociației Danube Media 

Center. 
  

Art.6. Direcţia de dezvoltare regională, Direcția arhitect şef, Direcţia tehnică, 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, 2 octombrie 2019 

 

HOTĂRÂREA NR. 197 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Proiectului Tehnic şi 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: 9.375/24.09.2019 

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 nr. 1, 2 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

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

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se aprobă Proiectul Tehnic şi Documentaţia de Execuţie privind realizarea obiectivului de investiţie 
„EXTINDERE, MODERNIZARE ŞI DOTARE AMBULATORIU INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAŢI”, cu valoarea totală a investiţiei de 9.515.735,45 lei inclusiv TVA, din care C+M 
4.110.455,16 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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

Prin soluţia propusă se realizează următoarele lucrări: extindere pe orizontală și verticală cu o construcţie în suprafaţă de 658,50 m.p., consolidare tronson existent și realizare tronson nou cu 

structura pe cadre din beton armat cu stâlpi, grinzi, planşee şi scări din beton armat monolit, lucrări de realizare a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde consum, lucrări 

de instalare a sistemelor de climatizare şi ventilare, lucrări de modernizare a instalaţiei de iluminat, lucrări de amenajare interioară, dotări medicale: aparat automat de developat filme RX, 

aparat de oxigenoterapie portabil, aspirator de secreții portabil, bancă de așteptare cu 5 locuri, cântar mecanic pentru copii și adulți cu taliometru și cu atalonare/verificare metrologică, 

computer tomograf minim 32 slice, defibrilator, dulap pentru instrumentar steril, ecograf doppler portabil, electrocardiograf cu 12 canale, frigider cu refrigerare și congelator separate, instalație 
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de roentendiagnostic post grafie și scopie, instalație frigorifică pentru deșeuri medicale, lampă UV cu scut fixă și mobilă, masă de lucru inox, masă din inox pentru probe, măsuță pentru 

transport aparate, măsuță transport instrumentar inox, nebulizator (aparat aerosoli), negatoscop cu ajustarea intensității luminoase, paravan, scaun recoltat sânge, spirometru portabil. 

Principalii indicatori tehnico-economici sunt:  valoarea totală a investiţiei de 9.515.735,45  lei (inclusiv TVA), din care C+M = 4.110.455,16 lei (inclusiv TVA). 

 
HOTĂRÂREA NR. 198 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Acordului între Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi prin 
Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională şi U.S.T.A.C.C.” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.511/24.09.2019 

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 nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi cu nr. 19995 din 17.09.2019, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 10511 din 18.09.2019, prin care propune preluarea investiţiei „Amenajare Secţie 
Cardiologie Intervenţională şi USTACC”;    

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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă Acordul între Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi şi Judeţul Galaţi 
prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională şi U.S.T.A.C.C.”, 
prevăzut în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi cu semnarea, în numele şi pe seama Consiliului Judeţean 
Galaţi, a Acordului. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi. 
 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                   Publicată astăzi, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

ACORD ÎNTRE SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „SF. APOSTOL ANDREI” GALAŢI ŞI JUDEŢUL GALAŢI PRIN 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI PRIVIND DERULAREA INVESTIŢIEI „AMENAJARE SECŢIE CARDIOLOGIE 

INTERVENŢIONALĂ  ŞI U.S.T.A.C.C.” 

Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, cod de identificare fiscală (CIF) 3127476, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor nr. 7, judeţul Galaţi, telefon: 0236302520, fax: 

0236411099, prin Consiliul Judeţean Galaţi, reprezentat de domnul Costel FOTEA, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi şi Serviciul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. 

Apostol Andrei Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 177, judeţul Galaţi, telefon/fax :40-236-461.000, reprezentat de doamna Valentina Alina DOBREA, în calitate de 

Manager, au convenit încheierea prezentului Acord. 

Cadrul general: prin adresa nr. 19995 din 17.09.2019, Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi ne preluarea investiţiei  „Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională şi 

U.S.T.A.C.C.”;    

 

Art. 1. - Obiectul prezentului Acord  

Prezentul Acord îl reprezintă exprimarea acordului de preluare a investiţiei „Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională şi U.S.T.A.C.C.”;    

Art. 2. - Obligaţiile Consiliului Judeţean Galaţi  

Se va pregăti şi derula investiţia  „Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională şi U.S.T.A.C.C.” conform prevederilor art. 6 alin. (4) din Contractul de administrare directă nr. 

11260/26.05.2017 încheiat între Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi  şi judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi. 

Art. 3. - Obligaţiile Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi are obligaţia de a preda Consiliului Judeţean Galaţi toate documente necesare pentru  pregătirea documentaţiei proiectului aferent 

obiectivului de investiţii ce fac obiectul prezentul Acord. 

Pe parcursul derulării investiţiei Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi va pune la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi informaţii, documente şi spaţii necesare 

derulării în bune condiţii a investiţiei. 

Art. 4. – Termene 

Prezentul Acord se încheie pe durata derulării investiţiei „Amenajare Secţie Cardiologie Intervenţională şi U.S.T.A.C.C.”  

Prezentul acord s-a semnat azi..............................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare în parte. 

  

Unitatea administrativ-teritorială judeţul Galaţi                 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei Galaţi 

                                  Consiliul Judeţean Galaţi     

                  Preşedinte,                                                               Manager, 

                                                  Costel FOTEA                             Valentina Alina DOBREA 
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HOTĂRÂREA NR. 199 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea indicatorilor tehnico–economici şi a Proiectului Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Reparaţii capitale gard Baza de Agrement Zătun   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.190/24.09.2019 

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 nr. 1 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
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 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 

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

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se aprobă indicatorii tehnico–economici şi Proiectul Tehnic privind realizarea obiectivului de investiţie: 
Reparaţii capitale gard Baza de Agrement Zătun, cu valoarea totală a investiţiei de 131.483,86 lei inclusiv TVA, din care C+M 
este de 117.904,46  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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

Proiectul Tehnic prezintă soluţiile pentru realizarea de reparaţii capitale gard zona de agrement Zătun. Gardul care face obiectul documentaţiei are lungimea totală de 1050 m şi este realizat din 

panouri tip „Metro” de 2,50 x 2,00 m. Gardul este amplasat după cum urmează: - 100 m. pe limita de sud a livezii din zona de est a incintei; - 950 m. în exteriorul digului existent în jurul zonei 

de sud a lacului, la baza taluzului. Din punct de vedere funcţional, gardul care face obiectul documentaţiei este necesar pentru protecţia împotriva intruziunilor şi pentru delimitarea terenului 

proprietate publică a judeţului Galaţi, având în vedere investiţiile viitoare.     

Principalii indicatori tehnico-economici: valoarea investiţiei: 131.483,86  lei cu TVA, din care C+M: 117.904,46 lei cu TVA. 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 200 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: trecerea din domeniul public al judeţului Galaţi în domeniul privat al judeţului Galaţi a imobilului situat în 
municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 46, ca urmare a încetării uzului public, în vederea punerii în aplicare a Sentinţei 
Civile nr. 939/27.09.2017 a Tribunalului Galaţi   
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.680/23.09.2019  

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 nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Sentinţa civilă nr. 939/27.09.2017 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. 3108/121/2016, 

schimbată în parte prin Decizia civilă nr. 65/A/12.04.2018 pronunţată de Curtea de Apel Galaţi în dosarul nr. 3108/121/2016, 
rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 337/20.02.2019 a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie în dosarul 3108/121/2016; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea  domeniului public al judeţului Galaţi, 
precum şi al municipiilor, oraşelor si comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861, 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile art. 361 alin. (2) şi (3), precum şi ale art. 173 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se ia act de Sentința civilă nr. 939/27.09.2017 a Tribunalului Galaţi. 
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(2) Se constată încetarea uzului public al unităţii administrativ–teritoriale județul Galați în ceea ce priveşte imobilul 
situat în municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 46, judeţul Galaţi.  

(3) Datele de identificare ale imobilului în cauză sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.    

 

Art.2. Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Galați în domeniul privat al județului Galați, a imobilului 
situat în municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 46, ca urmare a încetării uzului public, în vederea punerii în aplicare a Sentinței 
Civile nr. 939/27.09.2017 a Tribunalului Galaţi. 

 

Art.3. Se aprobă încetarea dreptului de administrare al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați asupra imobilului 
situat în municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 46, format din teren în suprafață de 1.254,75 m

2
 şi o clădire cu o suprafață de 

367,20 m
2
. 

 
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi şi Seminarului Teologic Ortodox „Sf. 

Apostol Andrei” Galaţi. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                   Publicată astăzi, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

DATE DE IDENTIFICARE 

aparţinând imobilului (clădire şi teren aferent) situat în municipiul Galaţi, str. Mihai Bravu nr. 46 (Casa Memorială „Costache Negri”), 
care trece din domeniul public al județului Galați în domeniul privat al județului Galați, ca urmare a încetării uzului public 

 
suprafață teren = 1.254,75 m2, suprafață construită = 367,20 m2 

Vecinătăți: la nord – Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Apostol Andrei” Galați, la est – Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Colegiul sanitar şi Sala Sporturilor, la sud – imobilul nr. 46 

(Primărie) şi imobilul nr. 46 (proprietate privată), la vest  –  str. Mihai Bravu 

 
HOTĂRÂREA NR. 201 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: modificarea Hotărârii nr. 70 din 24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 127 din 21 iulie 2016 privind 
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile 
– Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6.043/24.09.2019 

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 nr. 1 şi 2 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Contractul de finanțare nr. 156/03.07.2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud - Est și UAT Județul Galați; 
Având în vedere adresa nr. 6043/28.05.2019 de la Asocierea S.C. Citadina 98 S.A. Galați & S.C. Tancrad S.R.L. Galați 

& S.C. Lemacons S.R.L. Galați privind actualizarea prețului manoperei; 
Având în vedere prevederile 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; 
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică Hotărârea nr. 70/24 aprilie 2017 privind modificarea Hotărârii nr. 127/21 iulie 2016 privind 
aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului 
„Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – 
Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, astfel: 

Art. I pct. 1 va avea următorul conţinut:  
1. „Art. 3 va avea următorul conținut: „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și modernizarea 

infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”, 
în cuantum de 73.510.892,51 lei (inclusiv TVA).” 

Art. I pct. 2 va avea următorul conţinut:  
2. „Alin. (1) al art. 4 va avea următorul conţinut: „Se aprobă alocarea sumei de 1.386.703,04 lei (inclusiv TVA), 

reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 
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4.175.740,57 (inclusiv TVA) aferente implementării proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport 
regional între localitățile Vârlezi – Tg. Bujor – Umbrărești – Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”. 

 

Art.II. Se aprobă Actul adițional la Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Galați 
nr. 70 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a acordului de parteneriat 
pentru realizarea obiectivului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Vârlezi – Tg. 
Bujor – Umbrărești – Viile – Fârțănești – Foltești (DJ 242)”,  conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre. 

 
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică: UAT Comuna Vârlezi, UAT Orașul Tg. Bujor, UAT Comuna Măstăcani,  

UAT Comuna Fârțănești și UAT Comuna Foltești. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                   Publicată astăzi, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

ACT ADIŢIONAL LA ACORDUL DE PARTENERIAT nr. 3695/25.04.2017 prevăzut în Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi  

nr. 70 din 24 aprilie 2017 pentru realizarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport regional între localităţile 
Vîrlezi – Tg. Bujor – Umbrăreşti – Viile – Fârţăneşti – Folteşti (DJ 242)” 

 
Art. 1. Părţile 

1. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ JUDEȚUL GALAȚI, cu sediul în strada Eroilor, nr. 7, cod poștal 800119, municipiul Galați, județul Galați, codul fiscal 

3127476, reprezentată de Costel Fotea - Președinte, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1) 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: RO04TREZ306504102X016233;  

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: 

RO51TREZ30621A480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 

RO95TREZ30621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 

RO42TREZ30621A480103XXXX – Prefinanțare 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: Trezoreria Municipiului Galați, str. Brăilei, nr. 33, cod poștal 800048 

2. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA VÂRLEZI, cu sediul în  comuna Vîrlezi, cod poștal 807330, județul Galați, codul fiscal 4412233, reprezentată de 

Ștefan Patriche – Primar, având calitatea de Partener 2 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL TÂRGU BUJOR, cu sediul în str. Eremia Grigorescu, nr. 105, oraș Tîrgu Bujor, cod poștal 805200, județul Galați, 

codul fiscal 4393204, reprezentată de Laurențiu – Viorel Gîdei – Primar, având calitatea de Partener 3 

4. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA FÂRȚĂNEȘTI, cu sediul în comuna Fîrțănești, nr. 606, cod poștal 807125, județul Galați, codul fiscal 4802813, 

reprezentată de Adrian Filote – Primar, având calitatea de Partener 4 

5. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA FOLTEȘTI, cu sediul în comuna Foltești, cod poștal 807130, județul Galați, codul fiscal 13298414, reprezentată de 

Lenuța Munteanu – Primar, având calitatea de Partener 5 

6. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA MĂSTĂCANI, cu sediul în comuna Măstăcani, cod poștal 807190, județul Galați, codul fiscal 4322254, 

reprezentată de Dănuț Ilie – Primar, având calitatea de Partener 6 

au convenit prin prezentul Act adiţional să se completeze și să se modifice Acordul de parteneriat nr. 3695/ 25.04.2017 după cum urmează: 

Art. 1. Obiectul   

Articolul 2 din Acordul de parteneriat nr. 3695/ 25.04.2017 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 din Acordul de parteneriat nr. 3695/ 25.04.2017 se modifică și va avea următorul conținut: 

 (2) „Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului: 

Partenerii vor asigura contribuţia la cofinanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul act adițional.  

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de parteneriat (Partener 1) 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul 

Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  

(1.386.703,04 lei, respectiv 2,00% din valoarea cheltuielilor eligibile)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile  

(4.175.740,57 lei, respectiv 5,68% din valoarea totală a proiectului)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

 (5.562.443,61 lei, respectiv 7,56% din valoarea totală a proiectului) 

Partener 2 

Unitatea Administrativ Unitatea 

Administrativ Teritorială Comuna Vârlezi 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

(0 lei, respectiv 0%) 

Partener 3 

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul 

Târgu Bujor 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

(0 lei, respectiv 0%) 

Partener 4 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

Fârțănești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

(0 lei, respectiv 0%) 

 

Partener 5 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

Foltești 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

(0 lei, respectiv 0%) 

 

Partener 6 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 

Măstăcani 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile (0 lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile (0 lei, respectiv 0%)  

Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  

(0 lei, respectiv 0%) 
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Art. 3. Dispoziții finale 

Celelalte prevederi ale Acordului de Parteneriat rămân neschimbate. 

Întocmit în număr de 7 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare.  

Semnături 

Lider de proiect (Partener 1) 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați 

COSTEL FOTEA 

PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 2 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Vârlezi 

ȘTEFAN PATRICHE 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 3 

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Târgu Bujor 

LAURENȚIU - VIOREL GÎDEI 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 4 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Fârțănești 

ADRIAN FILOTE 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 5 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Foltești 

LENUȚA MUNTEANU 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

Partener 6 

Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Măstăcani 

DĂNUȚ ILIE 

PRIMAR 

Semnătura Data şi locul semnării 

 

HOTĂRÂREA NR. 202 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu capital şi/sau bunuri la 
funcţionarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului 
de finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul judeţului Galaţi – Consiliul Judeţean 
Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.599/19.09.2019 

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 nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 105 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea 

bugetului local al Judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe 
anul 2019 şi estimările pe anii 2020—2022; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 92, ale art. 173 alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. b) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu capital şi/sau bunuri la 
funcţionarea/dezvoltarea organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de 
finanţare şi a formularelor necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi, 
conform prevederilor articolului 92 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
prevăzute în Anexele la prezenta hotărâre. 

 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea Hotărârea nr. 149/30 iulie 2019 privind 
aprobarea Regulamentului privind participarea Consiliului Judeţean Galaţi cu capital şi/sau bunuri la funcţionarea/dezvoltarea 
organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes judeţean, a Ghidului de finanţare şi a formularelor 
necesare în vederea acordării de sprijin din bugetul Judeţului Galaţi – Consiliul 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, 2 octombrie 2019 
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ANEXA A 

 

REGULAMENT PRIVIND PARTICIPAREA CU BUNURI ȘI/SAU CAPITAL LA 
FUNCȚIONAREA ȘI/SAU DEZVOLTAREA  

ORGANISMELOR PRESTATOARE DE SERVICII PUBLICE ȘI DE UTILITATE 
PUBLICĂ DE INTERES JUDEȚEAN 

 
 
 
1. SCOPUL 
 
1.1. Regulamentul reprezintă procedura de selectare a organismelor prestatoare de servicii publice 
sau de utilitate publică, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d) și e) ce pot beneficia de capital sau bunuri pentru 
funcționarea și dezvoltarea activității acestora, din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
 
1.2. Prin prezentul regulament se urmăreşte asigurarea unui circuit eficient, operativ şi transparent al 
documentelor, termenele avute la dispoziţie pentru aplicarea procedurii de selecţie şi modalităţile de 
stabilire a  persoanelor responsabile. Acesta asigură şanse egale tuturor organismelor interesate să 
aplice, în accesarea unor resurse financiare sau materiale din bugetul propriu al Consiliului Judeţean 
Galaţi. 
 
 
2. DOMENIUL DE APLICARE 
 
2.1. Regulamentul se aplică în cadrul activităţii de selecţie a organismelor prestatoare de servicii 
publice sau de utilitate publică (în continuare organisme) în proiecte de funcționare sau dezvoltare. 
 
2.2. Procedura prevăzută de prezentul Regulament va fi aplicată ori de câte ori programele sau tipul 
de proiecte propuse de organisme o necesită. 
 
2.3. La aplicarea regulamentului participă persoanele responsabile din cadrul Consiliul Judeţean 
Galaţi, conform cu atribuţiile care le revin. 
 
 
3. REGLEMENTĂRI APLICABILE  
 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
- Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Ghidul solicitantului, anexă la prezentul Regulament; 
- Alte acte normative, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice. 

 
 
 
 
 
 
4. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DE SELECŢIE  



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 

 
4.1. Informaţii generale 
 
Faptul că o entitate a fost selectată ca potenţial organism conform acestei proceduri, nu creează nicio 
obligaţie pentru Consiliul Judeţean Galaţi în situaţia în care proiectul de funcționare și/sau dezvoltare 
depus nu este selectat pentru finanţare. Toate activităţile desfăşurate în timpul pregătirii 
documentaţiei aferente proiectului nu fac obiectul niciunei pretenţii de natură financiară sau de orice 
altă natură pentru nici una dintre părţi. 
 
Activitatea presupune selecţia unei entităţi juridice de drept privat ce poate beneficia de capital sau 
bunuri pentru funcționarea și dezvoltarea activității acestora, din bugetul propriu al Consiliului 
Judeţean Galaţi și care îndeplinește cumulativ, toate condițiile administrative și de eligibilitate pentru 
acordarea unui astfel de sprijin material. 
 
Principiile generale aplicabile sunt: 

- legalitate; 
- transparenţă; 
- imparţialitate; 
- profesionalism; 
- operativitate; 
- asigurarea egalităţii de şanse; 
- confidenţialitate. 

 
Rezultatul urmărit constă în selecţia organismelor pentru implementarea proiectelor finanţate din 
bugetul propriu al Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
4.2. Documente utilizate 
 
 Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi de numire a comisiei de evaluare a proiectelor de 
funcționare și de dezvoltare şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor; 
 Anunţ cu privire la intenţia Consiliului Județean Galați de a selecta organisme de drept privat, 
prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în accepțiunea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d) și e) şi condiţiile ce trebuie să le îndeplinească, 
publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi www.cjgalati.ro; 
 Dosarul de înscriere – cererea de finanțare și anexele sale;  
 Ghidul Solicitantului și anexele sale; 
 Proces verbal privind selecţia propunerilor de proiecte şi anunţul privind rezultatul selecţiei; 
 Proces verbal privind rezultatele contestaţiilor şi anunţul privind rezultatul contestaţiilor; 
 Raportul final cu privire la rezultatul procedurii de selecţie; 
 Anunţul final privind procedura de selecţie. 
 
4.3. Conţinutul şi rolul documentelor: 
 
1. Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi  
Preşedintele Consiliului Judeţean va nominaliza prin dispoziţie o comisie de evaluare a proiectelor şi o 
comisie de soluţionare a contestaţiilor. Fiecare dintre cele două comisii vor fi constituite dintr-un 
preşedinte şi doi membrii. 
 
2. Anunţul de selecţie  
Anunţul va cuprinde informaţii privind: 

- intenţia de selectare; 
- informaţiile generale referitoare la tipurile de solicitanți eligibili, în condițiile legii;  
- alocarea financiară și/sau materială pentru procedura de selecție lansată; 
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- condiţiile generale şi specifice ce trebuie să le îndeplinească organismele;  
- documentele ce fac obiectul dosarului de participare la selecţie; 
- termenul de solicitare a eventualelor clarificări şi termenul de răspuns precum şi modalitatea 

de publicare şi comunicare a răspunsurilor la clarificări;  
- data limită de depunere a dosarului de participare la selecţie;  
- termenul şi modalitatea de depunere a contestaţiilor; 
- modalitatea şi termenele de comunicare a rezultatului selecţiei; 
- condiţiile de semnare a acordului de sprijin financiar și/sau material. 

 
3. Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă următoarele documente: 

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); 

d) Documentele constitutive (statutul/actul constitutiv) şi alte documente prin care se face 

dovada eligibilităţii organizaţiei/operatorului în conformitate cu cerinţele legale – copie 

conform cu originalul pentru documentele în limba română sau traducere autorizată pentru 

documentele care în varianta originală sunt elaborate într-o altă limbă; 

e) Fişa organizaţiei care să cuprindă date despre organizaţia de drept privat, capacitatea 

operaţională, experienţa relevantă, precum şi proiectul de funcționare şi/sau de dezvoltare a 

acţiunilor delimitate ca arie de responsabilitate, timp și resurse (obiective specifice relevante 

faţă de scopul proiectului, activităţi, rezultate estimate, buget estimativ, echipa de 

implementare ca structură funcţională şi nivel minim de expertiză pentru fiecare poziţie/rol), 

Anexa 14 – original; 

f) Documente ce atestă experienţa relevantă şi capacitatea operaţională a organizaţiei, 

precum și îndeplinirea criteriilor de calificare/eligibilitate conform O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d) și e) – acreditarea serviciilor sociale 

pentru care se solicită sprijin public, ce acoperă întreaga perioadă de implementare a 

proiectului și documente ce atestă recunoașterea utilității publice a organizației din domeniul 

situației de urgență, în conformitate cu legislația națională în vigoare; 

g) Documente justificative care atestă capacitatea operaţională şi financiară: număr mediu de 

angajaţi/voluntari, cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial, 

profit/pierderi, pentru ultimii 3 ani fiscali - copie conform cu originalul/traduse de un 

traducător autorizat (după caz);  

h) Declaraţie notarizată (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de 

împuternicitul desemnat în scris) în care se precizează că: 

- nu se încadrează în nicio situaţie de interdicţie ce se aplică vreunui program de finanţare 

nerambursabilă sau altui program de finanţare din surse publice pentru perioada pentru care 

au fost excluşi; 

- nu are datorii la bugetul de stat sau bugetele locale; 

- nu este implicat în litigii de orice natură cu Consiliul Judeţean Galaţi sau cu instituţiile 

subordonate ale acestuia; 

- nu este implicat într-un potenţial conflict de interese sau în stare de incompatibilitate 

conform Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparent în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei şi a legislaţiei europene care reglementează incompatibilităţile; 
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- toate activităţile desfăşurate în timpul pregătirii documentaţiei aferente proiectului nu fac 

obiectul nici unei pretenţii de natură financiară sau de orice altă natură pentru nici una dintre 

părţi; 

- îşi asumă angajamentul că va asigura îndeplinirea condițiilor legale de eligibilitatea pentru 

obținerea sprijinului, precum și că va pune la dispoziția proiectului resursele financiare şi 

umane necesare pentru implementarea proiectului, pe toata durata de sustenabilitate a 

acestuia – original; 

- angajamentul că va menține rezultatele proiectului (în cazul proiectelor care presupun 

achiziția de bunuri și/sau execuția unor elemente de infrastructură) pentru cel puțin 5 ani de 

la finalizarea acestuia și că destinația acestora va fi păstrată. 

i) Declaraţie - Anexa nr. 3; 

j) Declaraţie - Anexa nr. 4 şi copie conform cu originalul, după buletinul/cartea de identitate a 

reprezentantului legal; 

k) Copie conform cu originalul, după Certificatul de înregistrare Fiscală, a solicitantului şi partenerilor 
după caz; 

l) Copie conform cu originalul, după Certificatul de Înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, 

a solicitantului şi partenerilor după caz; 

m) Extras la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pentru solicitant şi parteneri după caz; 

n) 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; 

o) 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 a 

proiectului. Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de 

contestaţie. 

p)  Dovada sediului.  

 
4. Proces verbal privind selecţia ofertelor şi anunţul privind rezultatul selecţiei 
Procesul verbal întocmit de Comisia de evaluare va prezenta proiectele depuse şi va stabili proiectele 
câştigătoare prin atribuirea punctajului, conform criteriilor cuprinse în prezentul regulament și în 
limita resurselor bugetare puse la dispoziție procedurii de selecție, conform anunțului de intenție. 
 
Anunţul privind rezultatul selecţiei va fi publicat pe site-ul instituţiei www.cjgalati.ro, la data 
prevăzută în anunţul de selecţie. 
 
5. Proces verbal privind rezultatele contestaţiilor şi anunţul privind rezultatul contestaţiilor 
Procesul verbal întocmit de Comisia de contestaţie va prezenta rezultatul obţinut în urma analizei 
contestaţiiilor depuse. 
Anunţul privind rezultatul contestaţiilor va fi publicat pe site-ul instituţiei www.cjgalati.ro, la data 
prevăzută în anunţul de selecţie. 
 
6. Raportul final cu privire la rezultatul procedurii de selecţie 
Comisia de evaluare a ofertelor va elabora raportul final cu privire la rezultatul selecţiei ce va fi 
transmis spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi.  
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7. Anunţul final privind procedura de selecţie 
Pe baza raportului final realizat se va publica pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi www.cjgalati.ro 
rezultatul procedurii de selecţie. 
 
8. Semnarea documentelor de finanțare/de furnizare a sprijinului material 
 
 
4.4 Depunerea dosarelor de participare la selecţie 
 

Documentele ce vor fi depuse pentru participarea la procesul de selecţie al organismelor vor fi 

elaborate în limba română sau vor fi traduse de un traducător autorizat în limba română (după caz). 

Acestea  sunt: 

a) Cererea de finanțare și anexele sale, prezentate conform cerințelor din Ghidul Solicitantului; 

b) Documentele constitutive (statutul/actul constitutiv) şi alte documente prin care se face dovada 

eligibilităţii organizaţiei/operatorului în conformitate cu cerinţele legale – copie conform cu 

originalul pentru documentele în limba română sau traducere autorizată pentru documentele care 

în varianta originală sunt elaborate într-o altă limbă; 

c) Fişa organizatiei care să cuprindă date despre organizaţia de drept privat, capacitatea operaţională, 

experienţa relevantă, precum şi proiectul de funcționare şi/sau de dezvoltare a acţiunilor 

delimitate ca arie de responsabilitate, timp și resurse (obiective specifice relevante faţă de scopul 

proiectului, activităţi, rezultate estimate, buget estimativ, echipa de implementare ca structură 

funcţională şi nivel minim de expertiză pentru fiecare poziţie/rol) – original; 

d) Documente justificative care atestă experienţa relevantă (de exemplu acreditările/ recunoașterea 

utilității publice din domeniile serviciilor sociale și a situațiilor de urgență, activităţi, parteneriate, 

proiecte proprii cu finanţare publică sau privată, contracte încheiate) aşa cum au fost ele descrise 

în Fisa organizatiei - copie conform cu originalul/traduse de un traducător autorizat (după caz); 

e) Documente justificative care atestă capacitatea operaţională şi financiară: număr mediu de 

angajaţi/voluntari, cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial, profit/pierderi, 

pentru ultimii 3 ani fiscali - copie conform cu originalul/traduse de un traducător autorizat (după 

caz);  

f) CV-ul reprezentantului solicitantului, al managerului de proiect (responsabilului de proiect) şi al 

managerului financiar (responsabilului financiar); 

g) Declaraţie notarizată (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de împuternicitul 

desemnat în scris) în care se precizează că: 

- nu se încadrează în nicio situaţie de interdicţie ce se aplică vreunui program de finanţare 

nerambursabilă sau altui program de finanţare din surse publice pentru perioada pentru care 

au fost excluşi; 

- nu are datorii la bugetul de stat sau bugetele locale; 

- nu este implicat în litigii de orice natură cu Consiliul Judeţean Galaţi sau cu instituţiile 

subordonate ale acestuia; 

- nu este implicat într-un potenţial conflict de interese sau în stare de incompatibilitate 

conform Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparent în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei şi a legislaţiei europene care reglementează incompatibilităţile; 
- toate activităţile desfăşurate în timpul pregătirii documentaţiei aferente proiectului nu fac 

obiectul nici unei pretenţii de natură financiară sau de orice altă natură pentru nici una dintre 

părţi; 
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- îşi asumă angajamentul că va asigura îndeplinirea condițiilor legale de eligibilitatea pentru 

obținerea sprijinului, precum și că va pune la dispoziția proiectului resursele financiare şi 

umane necesare pentru implementarea proiectului, pe toata durata de sustenabilitate a 

acestuia – original; 

- angajamentul că va menține rezultatele proiectului (în cazul proiectelor care presupun 

achiziția de bunuri și/sau execuția unor elemente de infrastructură) pentru cel puțin 5 ani de 

la finalizarea acestuia și că destinația acestora va fi păstrată. 

 

Entităţile private interesate să participe la selecţie vor depune dosarul de participare în plic/colet 

închis, cu menţiunea:  

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”.  

 

la registratura Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor, nr. 7, municipiul Galaţi în termen de 15 zile 

lucrătoare de la publicarea anunţului. 

 

Plicurile înregistrate vor fi transmise Preşedintelui Comisiei de evaluare a proiectelor care după 

îndeplinirea termenului de depunere va convoca, în cel mai scurt timp, membrii comisiei pentru a 

analiza ofertele depuse, în conformitate cu criteriile stabilite în prezentul Regulament. 

 

Comisia de evaluare poate solicita în scris, după caz, clarificări, aceştia urmând să răspundă în scris, în 

termen de maxim 48 de ore. 

 
4.5 Evaluarea şi selecţia ofertelor de parteneriat 

Verificarea conformităţii administrative şi eligibilităţii 

Condiţii generale: 

- oferta a fost depusă în termenul stabilit în anunţul de selecţie; 

- oferta cuprinde toate documentele precizate în anunţul de selecţie; 

- documentele sunt prezentate în numărul şi forma solicitată; 

- organizaţia este înregistrată ca persoane juridică de drept privat; 

- organizaţia îşi desfăşoară activitatea/este acreditată în domeniul relevant pentru proiectul 

propus și/sau 

demonstrează recunoașterea utilității publice a organizației. 

Condiţiile specifice referitoare la persoana juridică eligibilă pentru a beneficia de sprijin din resurse 

publice vor face trimitere la: 

- tipul de organizaţie ce urmează a fi selectată (statutul juridic, domeniul de activitate, 

acreditările pentru furnizarea de servicii sociale deținute și certe pentru întreaga perioadă de 

implementare și de sustenabilitate/ statutul de utilitate publică din domeniul serviciilor sociale 

sau al situațiilor de urgență); 

- sediul social (locaţia unde este înregistrat sediul social sau punctul de lucru) în aria geografică 

eligibilă – județul Galați; 

- beneficiari ai serviciilor oferite din județul Galați; 
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- alte condiţii de eligibilitate conţinute în Ghidul Solicitantului. 

 
Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform prevederilor Ghidului 
Solicitantului. 
 
Anunţul privind rezultatul selecţiei se face în termen de 5 zile lucrătoare de la termenul limită de 
depunere a dosarelor, prin publicarea acestuia pe site-ul instituţiei www.cjgalati.ro. 
 
Eventualele contestaţii se pot depune în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data comunicării 
rezultatelor. Analiza contestatiilor şi rezultatul acesteia va fi publicat pe site-ul instituţiei în termen de 
maxim 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor. 
 
Anunţul final privind procedura de selecţie se face în termen de o zi lucrătoare de la publicarea 
rezultatelor contestaţiilor pe site-ul www.cjgalati.ro. 
 
Comisia de evaluare a ofertelor va întocmi raportul final cu privire la rezultatul selecţiei ce va fi 
transmis spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi. 
 
În baza acestuia, Preşedintele dispune semnarea contractului/contractelor de finanțare. 
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ANEXA 1  

 

CUPRINS 

Denumire capitol/subcapitol 

CAPITOLUL I – INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Temeiul legal 

1.2. Termeni 

1.3. Principiile de atribuire a contractelor de finanţare. 

CAPITOLUL II – DETALII DESPRE PROIECT  

2.1. Elementele proiectului 

2.2. Domeniul de aplicare 

2.3. Valoarea totală a finanţării   

2.4. Modalitatea de acordare a sprijinului 

CAPITOLUL III – CRITERII DE ELIGIBILITATE 

3.1.  Eligibilitatea solicitanţilor 

3.2. Eligibilitatea proiectelor  

3.3.  Eligibilitatea cheltuielilor 

CAPITOLUL IV – REGULI PRIVIND MODUL DE SOLICITARE A SPRIJINULUI PUBLIC 

4.1. Procedura de depunere a cererilor de finanţare   

4.1.1 Documentele de calificare   

4.2.Termenul limită a cererilor de finanţare  

 

GHIDUL SOLICITANTULUI 

în vederea participării cu capital și/sau bunuri la funcționarea și/sau dezvoltarea organismelor 

prestatoare de servicii publice și de utilitate publică de interes județean,  

conform Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d) și e) 
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CAPITOLUL V – MODALITATEA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 

5.1.  Evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare  

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  

CAPITOLUL VII – COMUNICAREA 

CAPITOLUL VIII – OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI  

 

CAPITOLUL IX – ANEXE 

Anexa nr. 1 – Formular tip – Cerere de finanţare  

Anexa nr. 2 şi nr. 2.1 - Formulare Buget  

Anexa nr. 3 – Declaraţie  
Anexa nr. 4 –  Declaraţie  

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  

Anexa nr. 7 – Formular de verificare a documentaţiei  
Anexa nr. 8 – Grila de evaluare  
Anexa nr. 9 – Formular Raport intermediar/final de activitate 
Anexa nr. 10 – Formular Raport financiar (intermediar/final)  
Anexa nr.11 – Declaraţie de imparţialitate pentru Beneficiar – se va completa doar la 
încheierea contractului de finanţare nerambursabilă 
Anexa nr. 12 – Cerere de rambursare 
Anexa nr. 13 – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de sprijin  

 

 

 
 

 

Art. 1  

Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi participă cu capital și/sau bunuri, în anul 2019, din fonduri 

proprii, pe baza unui contract, proiecte ce asigură funcționarea și/sau dezvoltarea organismelor prestatoare de 

servicii publice și de utilitate publică de interes județean,  în conformitate cu: 

 Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 145 din 23 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

CAPITOLUL I – INFORMAŢII GENERALE 

1.1. Temeiul  legal 
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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea 
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ghidul solicitantului, anexă la prezentul Regulament; 
 Alte acte normative, inclusiv reglementări interne ale entităţii publice. 

 

 

 

Art. 2  
În înţelesul prezentului Ghid, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie: 

a) 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; 

b) activitate nonprofit: activitatea de interes general sau în interesul unor colectivităţi, care nu 
urmăreşte realizarea unui profit; 

c) Autoritate Finanţatoare: Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi; 

d) Beneficiar: solicitantul căruia i se atribuie contractul în urma aplicării procedurii selecţiei publice de 
proiecte; 

e) cerere de finanţare - documentul completat şi depus de către solicitant la Autoritatea 
Finanţatoare, conform prezentului Ghid, în vederea obţinerii unei participări cu capital și/sau bunuri 
la funcționarea și/sau dezvoltarea activității unei organizații eligibile. Formularul Cererii de finanţare 
este prevăzut în Anexa nr. 1; 

f) cerere de rambursare: formularul pe care Beneficiarul finanţării îl prezintă Autorităţii 
Finanţatoare, în vederea virării în contul său a contravalorii cheltuielilor eligibile efectuate,  în limitele prevăzute 
de prezentul Ghid de finanţare. Formularul cererii de rambursare este prevăzut în Anexa nr. 12; 

g) cheltuieli eligibile: cheltuieli care sunt luate în considerare pentru finanţarea cu cheltuieli de capital, 
conform prezentului Ghid; 

h) cheltuieli neeligibile: cheltuielile care sunt necesare implementării Proiectului, altele decât cele 
eligibile, şi care sunt în sarcina exclusivă a Beneficiarului; 

i) 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; 

j) 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; 

k) contract de finanţare: contract încheiat, în condiţiile legii, între Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean 
Galaţi în calitate de Autoritate Finanţatoare şi Beneficiar; 

l) finanţare: participare cu capital la funcționare/dezvoltarea organizației beneficiare, direct din 
fonduri publice; 

m) fonduri publice: sume alocate din bugetul propriu al Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi; 

n) perioada de implementare a proiectului: intervalul cuprins între data semnării contractului de 
finanţare  şi cel mult 24 luni de la data semnării contractului; 

o) 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; 

1.2. Termeni 

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 

p) 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; 

q) solicitant: orice persoană juridică de drept privat, prestatoare de servicii publice sau de utilitate 
publică în accepțiunea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d), e), din 
domeniul serviciilor sociale sau a situațiilor de urgență, care depun o propunere de proiect; 

r) valoarea totală a Proiectului – totalul cheltuielilor de capital care sunt luate în considerare pentru 
finanţarea, conform prezentului Ghid şi care constituie bază de calcul pentru cuantumul participării Autorităţii 
Contractante; 

s) Zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile 
lucrătoare;  

t) 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 sunt: 

a) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana juridică ce îndeplinește 

condițiile de eligibilitate 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; 

c) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la 

aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului; 

d) tratament egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor 

pentru atribuirea contractului, astfel încât orice persoană juridică ce îndeplinește condițiile de eligibilitate 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 la aceeaşi autoritate finanţatoare pe 

perioada implementării proiectului ce a beneficiat de sprijin public; 

f) neretroactivitatea, excluderea posibilităţii destinării costurilor de capital unei activităţi a cărei 

executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului; 

f) cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie în numerar, din 

partea Beneficiarului, de minim 10% din valoarea totală a Proiectului; 

 Art. 4  

1.3. Principii de atribuire a contractelor de participare cu capital 

și/sau bunuri la funcționarea/dezvoltarea Beneficiarilor 
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(1) Participarea cu capital/bunuri la funcționarea/dezvoltarea organismelor de drept privat, 

prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în accepțiunea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d), e) se va realiza numai în cadrul unor proiecte de interes public 
judeţean, din domeniile serviciilor sociale sau situații de urgență, 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 este obligatorie precizarea surselor atrase, provenienţa şi valoarea (suma). 

 

 

 

 

 

Art. 5   
(1) Cererea de finanţare, 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 data finalizării proiectului - cel mult 24 luni de la data semnării contractului. 

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 se vor detalia sursele atrase, provenienţa şi valoarea (suma) după cum urmează: 

 
Nr. crt. Sursa de finanţare Valoare (lei) 

1 Sursa de finanţare proprie:  
2 Sursa de finanţare atrasă:  

2.1. - donaţii (denumire donator/i)  
 …….  

2.2 - sponsorizări (denumire sponsor/i)  
 …….  

 
f) colaboratori: persoane fizice sau juridice cu/fără scop patrimonial, inclusiv instituţii/autorităţi publice, 

care participă alături de solicitant în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului. Colaborarea poate fi 
exclusiv gratuită; 

g) Indicatori ai performanţei: sunt unităţi de măsură a performanţelor efective; identifică resursele 
folosite, rezultatele obţinute şi cheltuielile efectuate; 

CAPITOLUL II  –DETALII DESPRE PROIECT 

2.1.    Elementele proiectului 

1.4.  
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g.1. Indicatori ai resurselor folosite - cuantifică resursele (financiare, umane, materiale) folosite; 

g.2. Indicatori externi ai rezultatelor - cuantifică calitatea rezultatelor şi impactul acestora; 

g.3. Indici de satisfacţie ai cetăţenilor şi beneficiarilor - raportează cheltuielile la rezultate. 

h) 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 din bugetul 

propriu  al Judeţului Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi, pe anul 2019,  în conformitate cu prevederile legale 
stipulate la Capitolul I, punctul 1.1., art. 1, Temeiul legal. 

(2) Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi participă cu capital/bunuri pentru funcționarea/dezvoltarea 
organismelor de drept privat, prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în accepțiunea prevederilor 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d) și e), pentru proiecte de servicii sociale 
sau pentru proiecte pentru sprijinirea activităților în domeniul situațiilor de urgență. 

 (3) Finanţările nerambursabile nu se acordă: 

a) pentru activităţi generatoare de profit; 

b) pentru activităţi care presupun asigurarea costurilor de funcționare/dezvoltare a 
solicitantului, altele decât cheltuieli de capital. 

 

 

 

 Art. 7 
(1) Valoarea totală a alocărilor de cheltuieli de capital ce se vor constitui ca participare la 

funcționarea/dezvoltarea organismelor de drept privat, prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică în 
accepțiunea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d) și e), este de 
maxim 1.150.000 lei, prevăzut în cadrul bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Galaţi - 
Consiliul Judeţean Galaţi pe anul 2019. 

 (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 1.150.000 lei.  

(3) Participarea la cheltuielile de capital 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  

(4) În cazul în care plafonul maxim acordat de Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi 
(1.150.000 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) Nu este permisă finanţarea activităţilor deja finanţate sau în curs de finanţare din fonduri publice. 
(6) Participarea cu capital  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. 

 

 

2.2. Domeniul de aplicare 

2.3. Valoarea totală a proiectului 

2.4. Modalitatea de acordare a participării cu capital/bunuri 
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Art. 8  

(1) La încheierea contractului, Beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de 

imparţialitate al cărei conţinut este prevăzut în Anexa nr. 11, la prezentul Ghid al Solicitantului. 

(2) Beneficiarii vor primi banii în tranşe conform mecanismului decontării cererilor 

de rambursare. Tranşele nu vor depăşi 90% din valoarea totală a cheltuielior efectuate în perioada 

de referinţă. 

(3) Cererile de rambursare sunt: 

a) Cereri intermediare, depuse de către Beneficiar pe baza cheltuielilor efectuate în 

perioada de referinţă; 

b) Cerere finală, depusă de către Beneficiar pe baza ultimelor cheltuielilor 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., din prezentul Ghid şi de Raportul de activitate 

şi Raportul financiar intermediar şi/sau final (Anexa nr. 9 şi Anexele nr. 10).   

(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 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. Ultima tranşă va fi acordată până cel târziu 10 zile lucrătoare de la data perioadei de 

implementare a proiectului. În situaţia în care documentaţia transmisă de Beneficiar nu va fi completă 

finanţarea 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 pentru următorii 3 ani financiari 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. 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  

(1) Există trei categorii de criterii de eligibilitate:  

CAPITOLUL III – CRITERII DE ELIGIBILITATE 
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a) Solicitanţii care pot depune un proiect în vederea participării cu capital/bunuri; 

b) Proiectele care pot primi sprijin public prin participarea cu capital/bunuri la derularea acestuia; 

c) Tipurile de cheltuieli care pot fi luate în considerare în stabilirea sumei reprezentând participarea 
cu cheltuieli de capital. 

 

 

 

Art. 10 
Pentru a fi eligibili la accederea la sprijinul public, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

a) să fie organism de drept privat, prestator de servicii publice sau de utilitate publică în accepțiunea 
prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d) și e); 

b) să aibă principalele activităţi din proiect (exclusiv servicii sociale și sprijin pentru derularea activității în 
domeniul situațiilor de urgență) 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 un singur contract de 

sprijin de la Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi în perioada de implementare a proiectului (contracte de 
finanțare sau alte forme de sprijin material și financiar din bugetul public); 

(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, respectiv nu este eligibil solicitantul care se află 

în oricare dintre următoarele situaţii: 
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 / sprijin public, 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 o declaraţie pe propria răspundere că nu se 

încadrează în nici una din situaţiile mai sus menţionate (Anexa nr. 4). 

 

 
 

Art. 13 

Solicitanţii pot acţiona doar individual; 

 

 

 

3.1.  Eligibilitatea solicitanţilor 

3.2.  Eligibilitatea proiectelor 
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Art. 14 

Mărimea proiectelor: nu există nicio restricţie referitoare la valoarea totală a proiectului. Valoarea 

totală a participării cu capital 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 data finalizării acestuia, dar nu mai mult de 24 luni de la data semnării 

contractului de finanțare. 

 

Art. 16 
Tipurile de proiecte finanţabile: 

(1) Proiecte sociale și proiecte în domeniul situațiilor de urgență, cu excepţia celor care 

contravin legii, ordinii publice şi bunelor moravuri. 

 

 

 

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 

doar cheltuielile de capital conform Capitolului 71.01 Active fixe, Clasificație economică „Cheltuieli” 
aprobate prin Ordinul MFP nr 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele 
publice. Ca exemple de cheltuieli eligibile, enumerăm: 

a) cheltuielile de echipamente și dotări; 
b) achiziţionarea de alte mijloace fixe necesare derulării proiectului; 
c) costuri aferente execuției unor lucrări de infrastructură (altele decât cele de reparații); 
d) imobilizări necorporale: programe de calculator, licențe, brevete și altele asemenea, 

conform legii. 

(2) Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale 
beneficiarilor sau pentru activităţi care nu sunt incluse în proiect. 

(3) 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, conform legii, 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; 

3.3.   Eligibilitatea cheltuielilor 
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f) facturile sunt completate conform legii cu detalierea exactă a cheltuielii; 
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 
Cheltuieli neeligibile sunt: 

a) provizioane pentru posibile pierderi sau datorii viitoare; 

b) dobânzi datorate; 

c) comisioane bancare; 

d) cumpărări de terenuri; 

e) pierderi de schimb valutar; 

f) cheltuieli ale unor 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) orice altă cheltuială decât cele de capital. 

 

 

 

 

 

 

Art. 22 
(1) Cererile de finanţare 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 - Anexa nr. 1, Solicitantul va adăuga Opis-ul 
documentaţiei cuprinse în Solicitarea de sprijin din fonduri publice, conform Anexei nr. 13. 

(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.  

CAPITOLUL IV – REGULI PRIVIND MODUL DE SOLICITARE A SPRIJINULUI 

4.1. Procedura de depunere a cererilor de solicitare sprijin 
nerambursabilă  
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(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. 

(8) Solicitantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât să se asigure că documentaţia sa este 

primită si înregistrată de către Autoritatea Finanţatoare până la data limită pentru depunerea 

acesteia, stabilită în Anunţul de participare.   

(9) Documentaţia va fi înregistrată în ordinea primirii numai de către Registratura Consiliului 

Judeţean Galaţi, precizându-se numărul de înregistrare, data şi ora depunerii acesteia. 

(10) 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. 

(11) Documentaţia se depune în 1 (un) exemplar original, precum şi pe suport CD (care va 

conţine cererea de finanţare, anexele acesteia şi bugetul proiectului). 

(12) Plicul conţinând exemplarul respectiv trebuie marcat corespunzător.  

(13) Plicul/coletul 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”.  

(14) Plicul/coletul  trebuie să fie marcat cu denumirea şi adresa solicitantului, pentru a permite 

returnarea documentaţiei fără a fi deschisă, dacă va fi cazul.  

(15) Dacă plicul/coletul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, Autoritatea 

Finanţatoare nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru rătăcirea documentaţiei.      

(16) Plicul/coletul conţinând documentaţia se primeşte de către Autoritatea Finanţatoare 

numai dacă este intact, sigilat şi netransparent. 

(17) Documentaţia primită se păstrează nedeschisă de Autoritatea Finanţatoare, până la data şi 

ora începerii şedinţei de deschidere. 

(18) Documentele trebuie să fie tipărite cu cerneală neradiabilă şi vor fi numerotate, semnate şi 

ştampilate pe fiecare pagină.  

(19) Solicitantul are dreptul de a-şi retrage documentaţia, prin notificare scrisă adresată 

Autorităţii Finanţatoare, până la data şi ora deschiderii documentaţiilor.  

(20) 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, 
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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”.  

(21) Solicitantul nu are dreptul de a-şi retrage sau a-şi modifica documentaţia după expirarea 

datei limită pentru depunerea acestora, decât 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); 

d) Documentele constitutive (statutul/actul constitutiv) şi alte documente prin care se face 

dovada eligibilităţii organizaţiei/operatorului în conformitate cu cerinţele legale – copie 

conform cu originalul pentru documentele în limba română sau traducere autorizată pentru 

documentele care în varianta originală sunt elaborate într-o altă limbă; 

e) Fişa organizatiei care să cuprindă date despre organizaţia de drept privat, capacitatea 

operaţională, experienţa relevantă, precum şi proiectul de funcționare şi/sau de dezvoltare a 

acţiunilor delimitate ca arie de responsabilitate, timp și resurse (obiective specifice relevante 

faţă de scopul proiectului, activităţi, rezultate estimate, buget estimativ, echipa de 

implementare ca structură funcţională şi nivel minim de expertiză pentru fiecare poziţie/rol), 

Anexa 14 – original; 

f) Documente justificative care atestă experienţa relevantă (de exemplu acreditările pentru 

furnizarea de servicii sociale și/sau recunoașterea utilității publice în domeniul serviciilor 

sociale/situațiilor de urgență, activităţi, parteneriate, proiecte proprii cu finanţare publică sau 

privată, contracte încheiate) aşa cum au fost ele descrise în Anexa 14 - copie conform cu 

originalul/traduse de un traducător autorizat (după caz); 

g) Documente justificative care atestă capacitatea operaţională şi financiară: număr mediu de 

angajaţi/voluntari, cifra de afaceri/venituri din activităţi fără scop patrimonial, 

profit/pierderi, pentru ultimii 3 ani fiscali - copie conform cu originalul/traduse de un 

traducător autorizat (după caz);  

h) Declaraţie notarizată (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal sau de 

împuternicitul desemnat în scris) în care se precizează că: 

- nu se încadrează în nici o situaţie de interdicţie ce se aplică vreunui program de finanţare 

nerambursabilă sau altui program de finanţare din surse publice pentru perioada pentru care 

au fost excluşi; 

- nu are datorii la bugetul de stat sau bugetele locale; 

- nu este implicat în litigii de orice natură cu Consiliul Judeţean Galaţi sau cu instituţiile 

subordonate ale acestuia; 

4.1.1.  Documentele de calificare  
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- nu este implicat într-un potenţial conflict de interese sau în stare de incompatibilitate 

conform Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparent în 

exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei şi a legislaţiei europene care reglementează incompatibilităţile; 

- toate activităţile desfăşurate în timpul pregătirii documentaţiei aferente proiectului nu fac 

obiectul nici unei pretenţii de natură financiară sau de orice altă natură pentru nici una dintre 

părţi; 

- îşi asumă angajamentul că va asigura îndeplinirea condițiilor legale de eligibilitatea pentru 

obținerea sprijinului, precum și că va pune la dispoziția proiectului resursele financiare şi 

umane necesare pentru implementarea proiectului, pe toata durata de sustenabilitate a 

acestuia – original; 

- angajamentul că va menține rezultatele proiectului (în cazul proiectelor care presupun 

achiziția de bunuri și/sau execuția unor elemente de infrastructură) pentru cel puțin 5 ani de 

la finalizarea acestuia și că destinația acestora va fi păstrată. 

i) Declaraţie - Anexa nr. 3; 

j) Declaraţie - Anexa nr. 4 şi copie conform cu originalul, după buletinul/cartea de identitate a 

reprezentantului legal; 

k) Copie conform cu originalul, după Certificatul de înregistrare Fiscală, a solicitantului şi partenerilor 

după caz; 

l) Copie conform cu originalul, după Certificatul de Înregistrare în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor, 

a solicitantului şi partenerilor după caz; 

m) Extras la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pentru solicitant şi parteneri după caz; 

n) 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; 

o) 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 a 

proiectului. Aceste documente vor fi depuse în termen de maxim 24 de ore de la expirarea perioadei de 

contestaţie. 

p)  Dovada sediului.  

(2) Nedepunerea tuturor documentelor de calificare solicitate mai sus, cu excepţia punctelor 

n) şi o), 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) Termenul limită pentru înaintarea solicitărilor de sprijin va fi publicat pe site-ul Consiliului 

Judeţean Galaţi, www.cjgalati.ro în cadrul anunțului de selecție. 
(2)       Orice documentaţie primită după termenul limită va fi respinsă. 

 

4.2. Termenul limită de depunere a cererilor de finanţare nerambursabilă 

CAPITOLUL V – MODALITATEA DE SELECŢIE A PROIECTELOR 

http://www.cjgalati.ro/
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Art. 25 
(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: 

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. 26 
(1) Criteriile de evaluare sunt: 

a. Cantitative: 

Nr. 

crt. Criteriu 
Local Judetean * 

5 puncte 6 puncte 

1 Relevanţa   

1.1.  Importanţa subiectului: 

subiectul abordat răspunde 

unei probleme reale a 

comunităţii locale 

  

2 Impact   

2.1. Participanţi   

2.2. Beneficiarii direcţi sunt 

cuantificaţi, fiind 

prezentate criteriile şi 

modalităţile de selecţie ale 

acestora 

  

3 Vizibilitatea proiectului   

3.1. Metodele de prezentare si 

promovare a proiectului 

contribuie la atingerea 

obiectivelor proiectului 

  

3.2. Prezenţa Autorităţii 

Finantatoare la proiect 

  

 TOTAL 30 puncte 

    Judeţean* - Grup ţintă din cel puţin 3 (trei) UAT-uri locale 

b. Calitative: 
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Nr. crt. Criteriu Punctaj maxim 

1 Calitatea proiectelor 50 puncte     

(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 

1.1. Capacitatea operaţională si expertiza deţinută 

pentru derularea proiectului si asigurarea 

sustenabilităţii acestuia  

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 

1.5 Gradul de detaliere și calitatea documentației 

prezentate (inclusiv documentație de proiectare, 

oferte/devize justificative, specificatii tehnice 

detaliate, caiete de sarcini etc) 

12 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 70 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 70 de puncte  la criteriile de evaluare cantitative si calitative insumate: (a + b) ≥ 70. 
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. 27 
Înainte de deschiderea plicului/coletului care conţine 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. 28 

Deschiderea plicului/coletului care cuprinde documentaţiile depuse de către solicitant, se face 
începând cu primul înregistrat şi continuând apoi în ordinea cronologică a recepţiei solicitărilor. 

5.2. Procedura de evaluare 

Informaţii suplimentare 
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Art. 29 

(1) Verificarea documentaţiei: 
a) Deschiderea plicului/coletului; 

b) Anunţarea titlului proiectului şi a denumirii solicitantului de către preşedintele 
comisiei de evaluare şi selecţionare; 

c) Verificarea existenţei documentelor de calificare şi completarea formularelor prevăzute 
în Anexa 7; 

d) Verificarea eligibilităţii  solicitanţilor, proiectelor  şi a cheltuielilor; 

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) Procesul verbal întocmit de Comisia de evaluare va prezenta proiectele depuse şi va 
stabili proiectele câştigătoare prin atribuirea punctajului, conform criteriilor cuprinse în prezentul 
regulament și în limita resurselor bugetare puse la dispoziție procedurii de selecție, conform 
anunțului de intenție. 

(7) Pe baza procesului verbal al şedinţei de evaluare şi selecţionare, Autoritatea 
Finanţatoare va face public anunţul privind rezultatul selecţiei va fi publicat pe site-ul instituţiei 
www.cjgalati.ro, la data prevăzută în anunţul de selecţie. 

(8) Procesul verbal întocmit de Comisia de contestaţie va prezenta rezultatul obţinut în 
urma analizei contestaţiiilor depuse. 

(9) Anunţul privind rezultatul contestaţiilor va fi publicat pe site-ul instituţiei 
www.cjgalati.ro, la data prevăzută în anunţul de selecţie. 

(10) Comisia de evaluare a ofertelor va elabora raportul final cu privire la rezultatul selecţiei 
ce va fi transmis spre aprobare Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi.  

(11) Pe baza raportului final realizat se va publica pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi 
www.cjgalati.ro rezultatul procedurii de selecţie. 

 

 

Art. 30 

(1) Rezultatele evaluării vor fi publicate pe site-ul Consiliului Judeţean 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 sunt neeligibili; 

5.3.       Rezultatele evaluării 

Informaţii suplimentare 

http://www.cjgalati.ro/
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d) Proiectul este neeligibil; 

e) Proiectul nu întruneşte minimum 70 de puncte în grila de evaluare. 

 

 

 

Art. 31 
Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor va îndeplini atribuţiile din prezentul Ghid. 

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.   

 

 

Art. 32 

(1) Solicitanţii pot depune contestaţie în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data 
publicării şi transmiterii rezultatului selecţiei. 

(2)  Contestaţiile vor fi soluţionate de Autoritatea Finanţatoare în termen de maxim 2 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. 33 
Autoritatea Finanţatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea 

contractului de sprijin. 

 

 

Art. 34 
(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. 

CAPITOLUL VI – ANULAREA  APLICĂRII  PROCEDURII  

5.4. Comisia de evaluare şi selecţionare a proiectelor 

 

5.5. Contestaţii 

 

CAPITOLUL VII – COMUNICAREA 
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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 cu confirmare de primire; 

b) fax: 0236/410530;  

c) e-mail: finantare@cjgalati.  

(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. 

 

 

Art. 35 
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, Raportul final de activitate şi Raportul financiar însoţite de documentele 

justificative (Anexa nr. 9, Anexa nr. 10). 

(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 sprijinul primit. 

(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,  

(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. 

CAPITOLUL VIII – OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI  
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(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 sau actele normative în vigoare. 

 

Art. 36 

Prezentul Ghid de finanţare nerambursabilă se completează cu prevederile actelor normative menţionate 

la Capitolul I, punctul 1.1 – Temei legal. 

 

 

 

Art. 37 

Următoarele  anexe fac parte integrantă din prezentul Ghid: 
a) Anexa nr. 1 – Cerere de finanţare; 

b) Anexa nr. 2 şi nr. 2.1  – Formulare Buget; 

c) Anexa nr. 3 – Declaraţie; 

d) Anexa nr. 4 –  Declaraţie; 

e) Anexa nr. 5 –  Declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate – pentru membrii comisiei de 

evaluare şi selecţionare din cadrul autorităţii finanţatoare; 

f) Anexa nr. 6 – Contract de finanţare / sprijin; 

g) Anexa nr. 7 – Formular de verificare a documentaţiei; 

h) Anexa nr. 8 – Grilă de evaluare; 

i) Anexa nr. 9 – Formular Raport intermediar/final de activitate; 

j) Anexa nr. 10 – Formular Raport intermediar/final financiar; 

k) Anexa nr.11 – Declaraţie de imparţialitate pentru Beneficiar  – se va completa doar la 

încheierea contractului; 

l) Anexa nr. 12 – Cerere de rambursare; 

m) Anexa nr. 13 – Opis documentaţie cuprinsă în solicitarea de finanţare sprijin din  fonduri 

publice 

n) Anexa 14 – Fisa organizatiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX – ANEXE 
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Formular Cerere de Finanţare          ANEXA nr.  1 
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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:_______________________________________________________________________ 
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E-mail:______________________________________________________________________ 

Semnatură:_________________________________________________________________ 

 

4. Responsabilul financiar: 

Nume, prenume:_____________________________________________________________ 

Telefon:___________________________________________________________________                                                                  

Fax:______________________________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________________________ 

Semnatură:_________________________________________________________________ 

 
II. Prezentarea proiectului 

 
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 

      

      

      

      

 

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)  

 …….  
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2.2 Pentru cheltuieli neeligibile  
2.2.1 - donaţii (denumire donator/i)  

 …….  
2.2.2 - sponsorizări (denumire sponsor/i)  

 …….  
 

6. 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. 

7. Indicatori ai performanţei: sunt unităţi de măsură a performanţelor efective; identifică resursele 
folosite, rezultatele obţinute şi cheltuielile efectuate; 

g.1. Indicatori ai resurselor folosite - cuantifică resursele (financiare, umane, materiale) folosite; 

g.2. Indicatori externi ai rezultatelor - cuantifică calitatea rezultatelor şi impactul acestora; 

g.3. Indici de satisfacţie ai cetăţenilor şi beneficiarilor - raportează cheltuielile la rezultate. 

(Maxim 30  rânduri) 

 

8. Rezultatele aşteptate ale proiectului: beneficiile estimate a fi obţinute în urma implementării 
Proiectului. 

(Maxim 20  rânduri) 

 

9. Lista documentelor justificative ce sunt anexate la cererea de finantare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 2 
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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       

II CHELTUIELI TOTALE      

A CHELTUIELI ELIGIBILE, din care:      

A1 Cheltuieli capital pe categorii……      

A2 ……. 

     

A11 Alte cheltuieli      

      

Data __________     

Numele şi prenumele reprezentantului legal                                                      Numele şi prenumele  

   Semnătura                                                                                                  Coordonatorului de Proiect 

                                                                                                                                     Semnătura  

Ştampila     

Numele şi prenumele responsabilului financiar     

Semnătura     
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Numele solicitantului __________________     ANEXA nr. 2.1    

Adresă solicitant _______________          

Date de identificare solicitant ____________          

Bugetul detaliat pe tipuri de cheltuieli, surse de finanţare   

Nr. 

crt. Cheltuieli 

Preţ 

unitar 

Unităţi 

de 

măsură  

Număr 

de 

unităţi  

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, pe categorii de 

cheltuieli de capital din care:                 

1 Cheltuieli …….                 

2 ………..                

11 Alte cheltuieli                 

  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 DETALIAT PE SURSE  
PROCENT 
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(%) 

 FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ (JUDEȚUL GALAȚI - CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI)      

 COFINANȚAREA (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, modificările între liniile bugetului fiind acceptate doar în condiţiile 

prevăzute în Contractul de finanţare.  
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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 ………………..……………………..……………………………….…., 

declar pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, că 

respect prevederile nu voi contracta decât un singur sprijin public pentru cheltuielile propuse în 

proiect, pentru același scop declarat în perioada de implementare a proiectului și de sustenabilitate a 

acestuia. 

 

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) 

 

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului.................................... 

 

 

Data .................................. 

ANEXA nr. 4 
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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 ...........................………………………….,  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) 

 

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului................................... 

Data .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 5  
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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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În baza:  

- Procesului-verbal nr.______ din ______ 2019 al şedinţei de evaluare a proiectelor depuse în 

cadrul procedurii selecţiei de proiecte pentru acordarea de finanţări nerambursabile în anul 

2019 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 ___________2019 privind aprobarea 

Regulamentului privind . 

 

CONTRACT DE FINANŢARE  

  

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 FINANȚATOARE, 

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 participare cu capital și/sau bunuri la 

funcționarea/dezvoltarea organismelor de drept privat, prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică 

în accepțiunea prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, art. 92, alin. (2), lit. d) și e),  în 

vederea implementării  proiectului în condiţiile şi termenii stabiliţi în prezentul contract, inclusiv în 

anexele acestuia. 

(2)  Beneficiarul acceptă sprijinul public şi se obligă să deruleze proiectul pe propria sa 

răspundere. 

II.  DURATA CONTRACTULUI 
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Art. 2. Durata contractului de finanţare este de la data semnării şi până la data finalizării proiectului. 

Art. 3. Durata de implementare a proiectului este de ___ luni, dar nu mai târziu de ......., 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 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 a proiectului, 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 pe baza cheltuielilor efectuate în 

perioada de referinţă; 

b) Cerere finală, depusă de către Beneficiarul finanţării pe baza ultimelor cheltuielilor 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 Ghidului 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) 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 următorii 3 ani financiari şi Beneficiarul va fi 

obligat să restituie Autorităţii Finanţatoare tranşele anterioare primite. 

(5) Autoritatea Finanţatoare nu va elibera Beneficiarului ultima tranşă a finanţării 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 

mult 5 de zile de la terminarea activităţii. 
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(6) Beneficiarul  trebuie să participe la fiecare cerere de rambursare, cu contribuţia proprie la 

cheltuielile totale ale proiectului, conform Ghidului 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. Sprijinul public nu poate face obiectul angajamentului sau pretenţiilor unei terţe părţi 

integral sau parţial 

Art. 13. Finanţarea și/sau sprijinul material vor fi utilizate 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, pe suport de 

hârtie şi electronic.  

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, 

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/realizate vor deveni proprietatea 

Beneficiarului. 

Art. 19. Beneficiarul se obligă să nu înstrăineze bunurile mobile sau imobile achiziţionate 

/executate/modernizate/extinse/reabilitate prin prezentul proiect, cel puţin 5 ani după încetarea 

acordării sprijinului. 

VI. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI 

Art. 20. Beneficiarul are obligaţia de a utiliza finanţarea 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. 
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Art. 22. Beneficiarul are obligaţia de a nu utiliza finanţarea 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, Raportul final de activitate şi Raportul financiar final, conform 

Ghidului solicitantului. În situaţia în care documentaţia transmisă de Beneficiar nu va fi completă, 

finanţarea 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. 

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/sprijinul material. 

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 a 

Proiectului. 

Art. 29. Atunci când, pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale, Beneficiarul achiziţionează, din 

fonduri publice, produse sau lucrări, 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 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. 
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VII.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE AUTORITĂŢII FINANŢATOARE 

Art. 37. Autoritatea Finanţatoare are obligaţia de a asigura finanţarea 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 10 zile lucrătoare de la data depunerii acestuia, în 

condiţiile respectării prevederilor prezentului contract și a Ghidului Solicitantului. 

Art. 39. Autoritatea Finanţatoare are dreptul de a solicita ori de câte ori consideră necesar rapoarte 

privind derularea contractului de finanţare. 

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 

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, 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 .................., 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 
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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, 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 următorii 3 ani financiari. 

Art. 50. În cazul rezilierii contractului ca urmare a neîndeplinirii clauzelor contractuale, Beneficiarul 

finanţării 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.  
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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. 

(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, 
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Judeţul Galaţi – Consiliul Judeţean Galaţi                                           _____________________________                        

                        Preşedinte,                                                                          Preşedinte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 7              

FORMULAR TIP 

PENTRU VERIFICAREA DOCUMENTAŢIEI CUPRINSE ÎN SOLICITAREA DE SPRIJIN 

Denumire/nume solicitant: ………………………………………………………………............................................... 
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Număr înregistrare dosar: ………………………................................................………........................................... 

Titlul proiectului: …………………………………………................……………………............................................... 

Termenul de depunere: …………………………………............................................................................................ 

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)  

  

4.  Declaraţie  - Anexa nr. 3   

5.  Declaraţie - Anexa nr. 4   şi copie conform cu originalul, după buletin/carte de 

identitate a reprezentantului legal 

  

6.  Documentele constitutive (statutul/actul constitutiv) şi alte documente 

prin care se face dovada eligibilităţii organizaţiei/operatorului în 

conformitate cu cerinţele legale – copie conform cu originalul pentru 

documentele în limba română sau traducere autorizată pentru 

documentele care în varianta originală sunt elaborate într-o altă limbă 

  

7.  Documente justificative care atestă experienţa relevantă (de exemplu  

acreditările pentru furnizarea de servicii sociale și/sau recunoașterea 

utilității publice în domeniul serviciilor sociale/situațiilor de urgență, 

activităţi, parteneriate, proiecte proprii cu finanţare publică sau privată, 

contracte încheiate) aşa cum au fost ele descrise în Anexa 14 - copie 

conform cu originalul/traduse de un traducător autorizat (după caz) 

  

8.  Documente justificative care atestă capacitatea operaţională şi 

financiară: număr mediu de angajaţi/voluntari, cifra de afaceri/venituri 

din activităţi fără scop patrimonial, profit/pierderi, pentru ultimii 3 ani 

fiscali - copie conform cu originalul/traduse de un traducător autorizat 

(după caz) 

  

9.  Declaraţie notarizată (semnată şi ştampilată de către reprezentantul 

legal sau de împuternicitul desemnat în scris) în care se precizează că: 

 nu se încadrează în nicio situaţie de interdicţie ce se aplică 

vreunui program de finanţare nerambursabilă sau altui program 

de finanţare din surse publice pentru perioada pentru care au 

fost excluşi; 

 nu are datorii la bugetul de stat sau bugetele locale; 

 nu este implicat în litigii de orice natură cu Consiliul Judeţean 

Galaţi sau cu instituţiile subordonate ale acestuia; 
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 nu este implicat într-un potenţial conflict de interese sau în stare 

de incompatibilitate conform Legii nr. 161/2003 privind unele 

măsuri pentru asigurarea transparent în exercitarea 

demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, 

prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi a legislaţiei europene 

care reglementează incompatibilităţile; 

 toate activităţile desfăşurate în timpul pregătirii documentaţiei 

aferente proiectului nu fac obiectul nici unei pretenţii de natură 

financiară sau de orice altă natură pentru nici una dintre părţi; 

 îşi asumă angajamentul că va asigura îndeplinirea condițiilor 

legale de eligibilitatea pentru obținerea sprijinului, precum și că 

va pune la dispoziția proiectului resursele financiare şi umane 

necesare pentru implementarea proiectului, pe toata durata de 

sustenabilitate a acestuia – original; 

 angajamentul că va menține rezultatele proiectului (în cazul 

proiectelor care presupun achiziția de bunuri și/sau execuția 

unor elemente de infrastructură) pentru cel puțin 5 ani de la 

finalizarea acestuia și că destinația acestora va fi păstrată. 

10.  Copie conform cu originalul, după Certificatul de înregistrare Fiscală, a 

solicitantului şi partenerilor după caz 

  

11.  Copie conform cu originalul, după Certificatul de Înregistrare în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor, a solicitantului şi partenerilor după caz 

  

12.  Extras la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pentru solicitant şi parteneri 

după caz 

  

13.  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 

  

14.  Dovada CONTRIBUȚIEI, 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 

  

15. Dovada sediului social/ filialei/ punctului de lucru.   

16 Fişa organizatiei care să cuprindă date despre organizaţia de drept 

privat, capacitatea operaţională, experienţa relevantă, precum şi 

proiectul de funcționare şi/sau de dezvoltare a acţiunilor delimitate ca 

arie de responsabilitate, timp și resurse (obiective specifice relevante 

faţă de scopul proiectului, activităţi, rezultate estimate, buget estimativ, 

echipa de implementare ca structură funcţională şi nivel minim de 

expertiză pentru fiecare poziţie/rol), Anexa 14 – original; 

  

17 Alte documente (necesare evaluarii calitatii proiectului)   
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Data şedinţei de evaluare: …………………….............................................……………............................. 

Comisia confirmă verificarea documentaţiei 

1. Numele şi prenumele …………………………Calitatea...........…… Semnătura........................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 8 

 

GRILA DE EVALUARE PROIECTE SOCIALE 
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DENUMIRE SOLICITANT_______________________________________________ 

TITLUL PROIECTULUI ________________________________________________ 

 

Criteriile de evaluare sunt: 

a. Cantitative: 

Nr. 

crt. Criteriu 
Local Judetean * 

5 puncte 6 puncte 

1 Relevanţa   

1.1.  Importanţa subiectului: 

subiectul abordat răspunde 

unei probleme reale a 

comunităţii locale 

  

2 Impact   

2.1. Participanţi   

2.2. Beneficiarii direcţi sunt 

cuantificaţi, fiind 

prezentate criteriile şi 

modalităţile de selecţie ale 

acestora 

  

3 Vizibilitatea proiectului   

3.1. Metodele de prezentare si 

promovare a proiectului 

contribuie la atingerea 

obiectivelor proiectului 

  

3.2. Prezenţa Autorităţii 

Finantatoare la proiect 

  

 TOTAL 30 puncte 

    Judeţean* - Grup ţintă din cel putin 3 (trei) UAT-uri locale 

 

 

 

b. Calitative: 

Nr. crt. Criteriu Punctaj maxim 

1 Calitatea proiectelor 50 puncte     

(1.1.+1.2.+1.3.+1.4.) 

1.1. Capacitatea operationala si expertiza detinuta 

pentru derularea proiectului si asigurarea 

sustenabilitatii acestuia  

8 puncte 
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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 

1.5 Gradul de detaliere și calitatea documentației 

prezentate (inclusiv documentație de proiectare, 

oferte/devize justificative, specificatii tehnice 

detaliate, caiete de sarcini etc) 

12 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 70 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 

70 de puncte la criteriile de evaluare cantitative şi calitative însumate: (a + b) ≥ 70. 

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 

 

 

 

 

ANEXA nr.  9 

BENEFICIAR: ____________ 

 

FORMULAR 
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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 costurilor 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 ............................................     
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(numele, prenumele şi semnătura)  .................................................................................................... 

 

Responsabilul financiar/managerul financiar (numele, prenumele şi semnatură) 

............................................................................................................................................................. 
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ANEXA nr. 10  

RAPORT FINANCIAR ( INTERMEDIAR + FINAL) 

Nume proiect: 

  

P
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rt
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e 

 

    
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
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  % 
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1 Cheltuieli …….                                                                 

2 

Cheltuieli ……. 
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11 Alte cheltuieli                                                                 

  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 cu drept de reprezentare a 

organizaţiei solicitante ____________________________________ 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 ...../.../........ până la....../...../................. 

(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:  

 

CERERE DE RAMBURSARE 
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Durata de implementare a 

Proiectului (conform 

Contractului – Art. 3): 

 

 

Data de început a proiectului:  

  

6. Detalii despre contul bancar al Proiectului: 

Numele băncii:  

  

Adresa băncii:  

  

Codul IBAN:  

 

Beneficiar __________________________________________________________________ 

 

Nume şi prenume _______________________________________________________________ 

 

(Semnătură şi ştampilă) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr. 13    

            

OPIS 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 

 DOCUMENTAŢIE CUPRINSĂ ÎN SOLICITAREA DE SPRIJIN 

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)  

 

4. Declaraţie  - Anexa nr. 3  

5. Declaraţie - Anexa nr. 4   şi copie conform cu originalul, după buletin/carte de 

identitate a reprezentantului legal 

 

6. Documentele constitutive (statutul/actul constitutiv) şi alte documente prin 

care se face dovada eligibilităţii organizaţiei/operatorului în conformitate cu 

cerinţele legale – copie conform cu originalul pentru documentele în limba 

română sau traducere autorizată pentru documentele care în varianta 

originală sunt elaborate într-o altă limbă 

 

7. Documente justificative care atestă experienţa relevantă (de exemplu  

acreditările pentru furnizarea de servicii sociale și/sau recunoașterea 

utilității publice în domeniul serviciilor sociale/situațiilor de urgență, 

activităţi, parteneriate, proiecte proprii cu finanţare publică sau privată, 

contracte încheiate) aşa cum au fost ele descrise în Anexa 14 - copie conform 

cu originalul/traduse de un traducător autorizat (după caz) 

 

8. Documente justificative care atestă capacitatea operaţională şi financiară: 

număr mediu de angajaţi/voluntari, cifra de afaceri/venituri din activităţi 

fără scop patrimonial, profit/pierderi, pentru ultimii 3 ani fiscali - copie 

conform cu originalul/traduse de un traducător autorizat (după caz) 

 

9. Declaraţie notarizată (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal 

sau de împuternicitul desemnat în scris)  

 

10. Copie conform cu originalul, după Certificatul de înregistrare Fiscală, a solicitantului 

şi partenerilor după caz 

 

11. Copie conform cu originalul, după Certificatul de Înregistrare în Registrul Asociaţiilor 

şi Fundaţiilor, a solicitantului şi partenerilor după caz 

 

12. Extras la zi din Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor pentru solicitant şi parteneri după  
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ANEXA 14 

FIŞA ORGANIZATIEI (model) 

Denumire organizaţie  

Acronim   

caz 

13. 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 

 

14 Dovada CONTRIBUȚIEI, 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 

 

15 Dovada sediului social/ filialei/ punctului de lucru.  

16 Fişa organizatiei care să cuprindă date despre organizaţia de drept privat, 

capacitatea operaţională, experienţa relevantă, precum şi proiectul de 

funcționare şi/sau de dezvoltare a acţiunilor delimitate ca arie de 

responsabilitate, timp și resurse (obiective specifice relevante faţă de scopul 

proiectului, activităţi, rezultate estimate, buget estimativ, echipa de 

implementare ca structură funcţională şi nivel minim de expertiză pentru 

fiecare poziţie/rol), Anexa 14 – original; 

 

17 Alte documente (necesare evaluării calităţii proiectului)  
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Cod de înregistrare fiscală  

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor 

după caz 

Anul înfiinţării  

Date de contact 
(adresă, tel., fax, e-mail) 

 
 

Persoana de contact 
(nume, poziţia în organizaţie) 

 
 

Domeniul de activitate 
 

 

Descrierea activităţii, relevantă 
pentru acest proiect 

(obiective specifice, rezultate estimate, 
buget estimativ, echipa de 

implementare ca structură funcţională 
şi nivel minim de expertiză pentru 

fiecare poziţie/rol) 

 
 
 
 
 

Experienţa relevantă pentru 
domeniul proiectului propus 

 
 
 
 
 

Activitatea /activităţile din cadrul 
proiectului în care doriţi să vă 

implicaţi  

 
 
 
 
 

Anul [n-3]  

Număr de angajaţi/voluntari  

Cifra de afaceri/echivalent  

Profitul net al exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Anul [n-2]  

                 Număr de angajaţi/voluntari  

Cifra de afaceri/echivalent  

Profitul net al exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Anul [n-1]  

Număr de angajaţi/voluntari  
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Cifra de afaceri/echivalent  

Profitul net al exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 

Pierderea netă a exerciţiului financiar 
(conform bilanţ) 

 
 

  

Birouri şi echipamente disponibile   
 

Alte resurse relevante 
 

 

Categoria de organisme eligibila 
conform OUG 57/2019, art.92, alin 

2, lit d) si e) 
 

  

 
 
Proiecte/parteneriate/activităţi anterioare (informaţii şi detalii privind experienţa 
relevantă în ultimii 3 ani, raportată la data depunerii cererii de finanţare din fonduri publice 
sau alte surse financiare de către partener). Pentru fiecare iniţiativă relevantă, menţionaţi: 
 

Titlul 
proiectului/parteneriatului/activităţii 

(conform documentelor justificative 
anexate) 

 

Calitatea avută (solicitant sau 
partner) 

 

Obiectivul   

Stadiul implementării  Doar finalizate 

Rezultatele finale   

Valoarea totală   

Sursa de finanţare (buget public, surse 
externe nerambursabile, surse externe 

rambursabile, donaţii etc.) 
 

Numele entităţii finanţatoare (dacă 
este cazul) 

 

Valoarea angajată în proiect din 
partea entitaţii 

 

 

 

Numele şi prenumele reprezentantului legal    Data: ………………… 

..................................................................... 
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Semnătura ……………………………………. 

Ştampila  
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HOTĂRÂREA NR. 203 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea parteneriatului dintre unitatea administrativ–teritorială judeţul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi, şi 
Asociaţia Mausi în vederea organizării în comun a unor concursuri şi evenimente sportive în Pădurea Gârboavele 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.064/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Asociației Mausi nr. 02/23.07.2019, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 

10064/06.09.2019; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. c), e) și f), alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a 

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

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă parteneriatul dintre unitatea administrativ–teritorială județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, 
și Asociația Mausi în vederea organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea Gârboavele. 

(2) Se aprobă acordul de parteneriat dintre unitatea administrativ–teritorială județul Galați, prin Consiliul Județean 
Galați, și Asociația Mausi, 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. 

 
Art.2. (1) Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați, instituție subordonată 

Consiliului Județean Galați în a cărui administrare se află Pădurea Gârboavele, va sprijini derularea fiecărui concurs sau 
eveniment sportiv organizat de Asociația Mausi. 

(2) Prezenta hotărâre se comunică: Asociației Mausi și Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului 
Public și Privat Galați. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                   Publicată astăzi, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

ACORD DE PARTENERIAT DINTRE UNITATEA ADMINISTRATIV–TERITORIALĂ JUDEŢUL GALAŢI, PRIN CONSILIUL 

JUDEŢEAN GALAŢI, ŞI ASOCIAȚIA MAUSI 

În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

Unitatea administrativ–teritorială județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, cod de identificare fiscală (CIF) 3127476 cu sediul în municipiul Galaţi, str. Eroilor, nr. 7, judeţul Galaţi, 

telefon 0236/302520, fax. 0236/460703 reprezentat de dl. Costel FOTEA, în calitate de Preşedinte al Consiliului Județean Galați, și Asociația Mausi, cod de identificare fiscală (CIF) 36263040 

cu sediul în municipiul Galaţi, Str. Oțelarilor, nr. 21, judeţul Galaţi, telefon 0722618934, reprezentată de dl. Marius IONAȘCU, în calitate de Președinte, au convenit încheierea prezentului 

acord de parteneriat. 

 

ART. 1 Obiectul acordului de parteneriat 

Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre unitatea administrativ–teritorială județul Galați, prin Consiliul Județean Galați, și Asociația Mausi, în vederea 

organizării în comun a unor concursuri și evenimente sportive în Pădurea Gârboavele, obiectiv aflat în administrarea Serviciului Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat 

Galați, instituție subordonată Consiliului Județean Galați. 

ART. 2 Obligațiile Consiliului Județean Galați 

 În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Consiliul Județean Galați are următoarele obligații: 

(1) punerea la dispoziție a spațiilor turistice și de agrement din Pădurea Gârboavele către participanții la concursurile și evenimentele cu caracter sportiv organizate de Asociația 

Mausi. Calendarul evenimentelor va fi stabilit de comun acord în funcție de disponibilitatea spațiilor exprimată în scris de către Consiliul Județean Galați; 

(2) promovarea concursurilor și evenimentelor cu caracter sportiv organizate de Asociația Mausi în spațiile menționate în prezentul acord de parteneriat. 

ART. 3 Obligațiile Asociației Mausi 

 În îndeplinirea obiectivelor prezentului acord de parteneriat, Asociația Mausi are următoarele obligații: 

(1) respectarea zonelor și traseelor turistice și de agrement stabilite de Consiliul Județean Galați sau de Serviciul Public Județean de Administrare a Domeniului Public și Privat Galați, 

cu ocazia concursurilor și evenimentelor cu caracter sportiv respective. Este interzisă organizarea de concursuri și evenimente sportive în Aria Naturală Protejată Pădurea Gârboavele; 

(2) promovarea obiectivelor turistice și de agrement aflate în Pădurea Gârboavele, prin menționarea Consiliului Județean Galați ca partener în materialele informative și publicitare 

referitoare la concursurile și evenimentele sportive organizate în locațiile respective. 

ART. 4 Termene 

(1) Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioadă de 1 an cu prelungire automată dacă niciuna dintre părți nu notifică denunțarea lui și intră în vigoare la data semnării de către 

ambele părți. 

(2) Oricare dintre părți poate denunța prezentul acord de parteneriat prin notificare scrisă adresată celeilalte părți. În acest caz, prezentul acord de parteneriat nu mai este în vigoare 

începând cu cea de-a 30-a zi de la data notificării. 

ART. 5 Comunicare 

(1) Părțile își vor transmite reciproc toate datele și informațiile necesare ducerii la îndeplinire a obiectului prezentului protocol de colaborare, conform legislației în vigoare și cu 

aplicarea principiului nevoii de a cunoaște. 

(2) Comunicarea datelor menționate la alin. (1) se poate face prin toate mijloacele recunoscute și acceptate de părți.  
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ART. 6 Dispoziții finale  

(1) Orice modificare și/sau completare a prezentului protocol de colaborare se face în scris, prin act adițional, cu acordul ambelor părți, la inițiativa oricăreia dintre ele. 

(2) Partea care are inițiativa modificării și/sau completării protocolului de colaborare, transmite celeilalte părți, spre analiză, propunerile sale motivate. 

 

Prezentul acord s-a semnat azi .........................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  

 

Consiliul Judeţean Galaţi       Asociaţia Mausi 

                                           Preşedinte,                                                 Preşedinte, 

                                                                          Costel FOTEA                       Marius IONAŞCU 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 204 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea oportunităţii proiectului major de investiţii „Aeroport internaţional în judeţul Galaţi” 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.705/24.09.2019 

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 nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere concluziile Studiului de oportunitate în vederea înființării unui aeroport internațional în județul Galați 

și ale Studiului de trafic privind evaluarea eficienței traficului aerian în vederea înființării unui aeroport internațional în județul 
Galați; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public–privat; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (5) lit. n) şi p) din Ordonanţa de urgenţă a 

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

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă oportunitatea proiectului major de investiţii „Aeroport internaţional în judeţul Galaţi”. 
 
Art.2. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea efectuării studiului de fundamentare şi a studiului de pre–fezabilitate 

aferente proiectului major de investiții „Aeroport internațional în județul Galați”.  
 
Art.3. Se aprobă demararea procedurii de atribuire a contractului de parteneriat public–privat pentru realizarea 

proiectului major de investiții „Aeroport internaţional în judeţul Galaţi”. 
 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                   Publicată astăzi, 2 octombrie 2019 

 
HOTĂRÂREA NR. 205 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi şi al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020—2022 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.825/26.09.2019 

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 nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 698/2019 privind alocarea unei sume din Fondul de Intervenţie la 

dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unităţi administrativ–teritoriale afectate de 
calamităţile naturale; 

Având în vedere Nota de colaborare de la structura Arhitect Şef a Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 10365/24.09.2019; 
Având în vedere Nota de colaborare de la Direcţia Programe a Consiliului Judeţean Galaţi cu nr. 10432/17.09.2019; 
Având în vedere adresa nr.3250/29.08.2019 de la  Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi; 
Având în vedere adresa nr.2416/13.08.2019 de la Şcoala Profesională Specială „Emil Gârleanu” Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 2859/12.09.2019 de la Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi 

Privat Galaţi; 
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Având în vedere adresele nr. 20381/20.09.2019 şi 20581/24.09.2019.2019 de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă 
„Sf. Apostol Andrei” Galaţi; 

Având în vedere adresa nr.14606/20.09.2019 de la Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi; 
Având în vedere adresa nr.10269/12.09.2019 de la Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, judeţul Galaţi; 
Având în vedere adresa nr.43576/17.09.2019 de la Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 10370/16.09.2019 de la Muzeul de Artă Vizuală Galaţi; 
Având în vedere adresa nr.10379/16.09.2019 de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Galaţi; 
Având în vedere adresa nr.2845/16.09.2019 de la Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Galaţi; 
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; 
În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al judeţului Galaţi pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020—2022, conform 
anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri 

proprii pe anul 2019 şi estimările pe anii 2020—2022, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2019 şi 

estimările pe anii 2020—2022, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Se aprobă repartizarea sumei de 6.238 mii lei din excedentul anilor precedenți, pentru lucrări de investiții, 

conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 
 
Art.5. 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, 2 octombrie 2019 

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 

Anexa nr. 1 

BUGETUL LOCAL AL JUDEŢULUI GALAŢI PE ANUL 2019 

ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020—2022 

 
-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI  COD 

BUGET  2019 ESTIMĂRI 

TOTAL 

Din care 
credite 

bug. 

destinate 
stingerii 

plăţilor 

restante 

2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL (cod 

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.0

2) 

00.01 596.438,00 0,00 433.351,00 328.122,00 233.177,00 

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-

37.02+00.15+00.16) 
49.90 93.807,00 0,00 69.519,00 70.019,00 70.569,00 

 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 314.585,00 0,00 207.362,00 215.296,00 221.650,00 

A. VENITURI FISCALE (cod 

00.04+00.09+00.10+00.11) 
00.03 313.741,00 0,00 206.012,00 213.446,00 219.250,00 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 

00.05+00.06+00.07) 

00.04 91.676,00 0,00 65.942,00 65.942,00 65.942,00 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 

PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 

00.06 91.676,00 0,00 65.942,00 65.942,00 65.942,00 

   Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 

(cod 04.02.01+04.02.04) 
04.02 91.676,00 0,00 65.942,00 65.942,00 65.942,00 

      Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 55.416,00 0,00 45.666,00 45.666,00 45.666,00 

      Sume alocate din cotele defalcate din 

impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor 
locale 

04.02.04 36.260,00 0,00 20.276,00 20.276,00 20.276,00 

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 

SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 
00.10 222.065,00 0,00 140.070,00 147.504,00 153.308,00 

   Sume defalcate din TVA (cod 

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.

09) 

11.02 220.778,00 0,00 137.843,00 145.277,00 151.081,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare 

adaugata pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul judetelor 

11.02.01 30.844,00 0,00 48.712,00 48.788,00 48.863,00 

         - Servicii comunitare de evidenta a 

persoanelor 
  287,00 0,00 295,00 302,00 309,00 

         - Programul pentru scoli al României   13.972,00 0,00 9.234,00 9.234,00 9.234,00 

         - Invatamant special + C.J.R.A.E.    2.719,00 0,00 2.751,00 2.820,00 2.888,00 

         - Drepturile copiilor cu CES integraţi în 

învăţământul de masă 
  2.227,00 0,00 2.227,00 2.227,00 2.227,00 

         - Culte religioase   11.610,00 0,00 11.610,00 11.610,00 11.610,00 

         - Cãmine pentru persoane vârstnice   29,00 0,00 29,00 29,00 29,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare 

adaugata pentru drumuri 
11.02.05 7.559,00 0,00 5.230,00 5.230,00 5.230,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare 
adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 

11.02.06 182.375,00 0,00 83.901,00 91.259,00 96.988,00 

   Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea 

utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de 

activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 

16.02 1.287,00 0,00 2.227,00 2.227,00 2.227,00 

      Impozit pe mijloacele de transport (cod 

16.02.02.01+16.02.02.02) 
16.02.02 1.066,00 0,00 2.227,00 2.227,00 2.227,00 

         Impozitul pe mijloacele de transport 

detinute de persoane fizice 
16.02.02.01 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Impozitul pe mijloacele de transport 

detinute de persoane juridice 
16.02.02.02 1.033,00 0,00 2.227,00 2.227,00 2.227,00 

      Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 

autorizatii de functionare 
16.02.03 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 

00.13+00.14) 
00.12 844,00 0,00 1.350,00 1.850,00 2.400,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 

30.02+31.02) 
00.13 351,00 0,00 1.350,00 1.850,00 2.400,00 

   Venituri din proprietate (cod 

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 
30.02 351,00 0,00 1.350,00 1.850,00 2.400,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 

30.02.05.30) 
30.02.05 351,00 0,00 1.350,00 1.850,00 2.400,00 

         Alte venituri din concesiuni si inchirieri 

de catre institutiile publice 
30.02.05.30 351,00 0,00 1.350,00 1.850,00 2.400,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 

(cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 
00.14 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Venituri din prestari de servicii si alte 33.02 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

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) 

      Contributia lunara a parintilor pentru 

intretinerea copiilor in unitatile de protectie 
sociala 

33.02.27 6,00 0,00 0,00 0,00 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) 

36.02 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte venituri 36.02.50 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local (cu semnul minus) 

37.02.03 -111.468,00 0,00 -17.375,50 -3.600,00 -3.600,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 111.468,00 0,00 17.375,50 3.600,00 3.600,00 

 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 87.785,00 0,00 48.067,00 26.699,00 11.504,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(42.02+43.02) 

00.18 87.785,00 0,00 48.067,00 26.699,00 11.504,00 

   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 87.785,00 0,00 48.067,00 26.699,00 11.504,00 

      Subventii de la bugetul de stat catre 

bugetele locale pentru finantarea investitiilor 

in sanatate (cod 
42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 

42.02.16 9.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Subventii de la bugetul de stat catre 

bugetele locale pentru finantarea aparaturii 
medicale si echipamentelor de comunicatii in 

urgenta in sanatate 

42.02.16.01 9.429,00 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 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

      Finantarea Programului National de 

Dezvoltare Locala 
42.02.65 35.899,00 0,00 15.000,00 10.000,00 10.000,00 

      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 40.179,00 0,00 31.567,00 15.199,00 4,00 

   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) 

48.02 194.068,00 0,00 177.922,00 86.127,00 23,00 

      Fondul European de Dezvoltare Regionala 

(FEDR) (cod 

48.02.01.01+48.02.01.02.+48.02.01.03) 

48.02.01 189.789,00 0,00 177.793,00 85.957,00 23,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 
in anul curent 

48.02.01.01 189.789,00 0,00 177.793,00 85.957,00 23,00 

      DJ 242 (2014-2020)   39.320,00 0,00 19.183,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 39.320,00 0,00 19.183,00 0,00 0,00 

      DJ 251 (2014-2020)   47.404,00 0,00 6.726,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 47.404,00 0,00 6.726,00 0,00 0,00 

      DJ 252 (2014-2020)   19.030,00 0,00 16.913,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 19.030,00 0,00 16.913,00 0,00 0,00 

      DJ 251A (2014-2020)   17.060,00 0,00 16.029,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 
in anul curent 

48.02.01.01 17.060,00 0,00 16.029,00 0,00 0,00 

      DJ 254 (2014-2020)   850,00 0,00 13.724,00 14.129,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 850,00 0,00 13.724,00 14.129,00 0,00 

      DJ 255 (2014-2020)   18.154,00 0,00 34.463,00 20.587,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 18.154,00 0,00 34.463,00 20.587,00 0,00 

      Extindere varianta ocolitoare a 

municipiului Galati (Centura) (2014-2020) 
  12.920,00 0,00 51.178,00 50.497,00 23,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 12.920,00 0,00 51.178,00 50.497,00 23,00 

      Restaurare si amenajare Muzeul "Casa 

Colectiilor" (fosta Farmacie Tinc) 
  595,00 0,00 1.269,00 744,00 0,00 
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         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 595,00 0,00 1.269,00 744,00 0,00 

      Consolidare, restaurare si amenajare 

Muzeul "Casa Cuza Voda" 
  867,00 0,00 1.179,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 867,00 0,00 1.179,00 0,00 0,00 

      Cresterea eficientei energetice pentru 

Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. 

Apostol Andrei" 

  17.803,00 0,00 17.030,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 
in anul curent 

48.02.01.01 17.803,00 0,00 17.030,00 0,00 0,00 

      Cresterea eficientei energetice pentru 

Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuv. 

Parascheva" 

  315,00 0,00 99,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 315,00 0,00 99,00 0,00 0,00 

      Asigurarea accesului la servicii de 

sanatate in regim ambulatoriu pentru 

populatia judetelor Vrancea, Buzau, Braila si 

Galati 

  1.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 1.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Imbunatatirea accesului populatiei din 

judetele Constanta, Vrancea, Buzau, Braila si 

Galati la servicii medicale de urgenta 

  5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si 

dotare Unitate Primiri Urgenta, Spitalul 

Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol 

Andrei" 

  1.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 1.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si 

dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului de Pneumoftiziologie Galati 

  126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent 
48.02.01.01 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si 

dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate al 

Spitalului Orasenesc Targu Bujor 

  3.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 
in anul curent 

48.02.01.01 3.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fondul Social European (FSE) (cod 

48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 
48.02.02 4.279,00 0,00 129,00 170,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 
in anul curent 

48.02.02.01 4.279,00 0,00 129,00 170,00 0,00 

      Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin 

Paunescu" Tecuci 
  519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 
in anul curent 

48.02.02.01 519,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului 
  2.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 
in anul curent 

48.02.02.01 2.638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Capacitate administrativa ridicata prin 

investitii integrate si complementare (CARIC) 
  1.122,00 0,00 129,00 170,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate 
in anul curent 

48.02.02.01 1.122,00 0,00 129,00 170,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.02 648.359,27 0,00 433.351,00 328.122,00 233.177,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 205.396,15 0,00 157.542,50 179.249,00 185.606,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 77.701,15 0,00 64.659,00 68.800,00 68.800,00 

      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 73.957,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 60.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 5.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.483,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 1.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 4.432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 96,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.887,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.857,00 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 
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         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 1.660,00 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 57.233,60 0,00 63.720,50 81.251,00 87.583,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 10.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 481,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 606,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu 
caracter functional 

20.01.09 599,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 4.689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 4.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.814,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 33,00 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 2.803,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.384,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 510,00 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 20.06.02 176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 501,00 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 20.13 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 82,00 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 29.928,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 50,00 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 29.566,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA 

(cod 50.04) 
50 4.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia 

autoritatilor locale 
50.04 4.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 68.740,45 0,00 33.944,00 33.947,00 33.944,00 

      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 34.298,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 23.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele consiliilor locale 
si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre 

unitatile administrativ-teritoriale in situatii de 

extrema dificultate 

51.01.24 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 

51.01.39 7.071,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor curente din domeniul 

sanatatii 

51.01.46 4.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 34.442,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 33.205,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii 
publice 

51.02.29 1.237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 

55.01+55.02) 
55 3.490,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

      A.Transferuri interne (cod 

55.01.03+55.01.07 la 

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.

18+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.63+55.

01.65) 

55.01 3.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Programe de dezvoltare 55.01.13 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetul local catre 
asociatiile de dezvoltare intercomunitara 

55.01.42 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 18.268,00 0,00 16.303,00 16.333,00 16.358,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 18.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 15.328,00 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) 

58 239.623,00 0,00 210.847,00 101.326,00 27,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 234.567,00 0,00 210.695,00 101.126,00 27,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 39.402,00 0,00 31.544,00 15.169,00 4,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 189.789,00 0,00 177.793,00 85.957,00 23,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 5.376,00 0,00 1.358,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European 

(FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 5.056,00 0,00 152,00 200,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 777,00 0,00 23,00 30,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 4.279,00 0,00 129,00 170,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 12.931,40 0,00 12.860,00 12.865,00 12.865,00 

      Burse 59.01 312,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii la salarizarea personalului 

neclerical 
59.15 11.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 1.009,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 165.408,82 0,00 31.017,50 11.600,00 11.600,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 165.408,82 0,00 31.017,50 11.600,00 11.600,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 165.268,82 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 137.802,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 2.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 162,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 24.470,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 

EXTERNE 
51.02 45.246,60 0,00 22.556,50 36.350,00 36.150,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 33.455,60 0,00 22.404,50 36.150,00 36.150,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 19.450,00 0,00 16.859,00 21.000,00 21.000,00 

      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 18.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 15.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.483,00 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 10.01.17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 200,00 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 
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         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 13.859,60 0,00 5.395,50 15.000,00 15.000,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         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 20.01.08 150,00 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 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 200,00 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 

      Tichete cadou 20.27 0,00 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 5.574,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 50,00 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 5.224,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 36,00 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+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 36,00 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 1.320,00 0,00 152,00 200,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European 

(FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 1.320,00 0,00 152,00 200,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 198,00 0,00 23,00 30,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 1.122,00 0,00 129,00 170,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 110,00 0,00 150,00 150,00 150,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 10.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 10.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 10.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 9.598,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 740,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
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            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 
51.02.01.03.0

5 
43.926,60 0,00 22.404,50 36.150,00 36.150,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 33.455,60 0,00 22.404,50 36.150,00 36.150,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 19.450,00 0,00 16.859,00 21.000,00 21.000,00 

      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 18.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 15.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.483,00 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 10.01.17 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 200,00 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 13.859,60 0,00 5.395,50 15.000,00 15.000,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         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 20.01.08 150,00 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 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 200,00 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 5.574,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 50,00 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 5.224,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 36,00 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+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 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele consiliilor locale 

si judetene pentru acordarea unor ajutoare catre 
unitatile administrativ-teritoriale in situatii de 

extrema dificultate 

51.01.24 36,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 110,00 0,00 150,00 150,00 150,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 10.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 10.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 10.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 9.598,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

71.01.03 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 740,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CAPACITATE ADMINISTRATIVA 

RIDICATA PRIN INVESTITII 

INTEGRATE SI COMPLEMENTARE 

(CARIC) 

51.02.01.03.1

1 
1.320,00 0,00 152,00 200,00 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 1.320,00 0,00 152,00 200,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European 

(FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 1.320,00 0,00 152,00 200,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 198,00 0,00 23,00 30,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 1.122,00 0,00 129,00 170,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 

EXTERNE 
54.02 11.852,00 0,00 8.974,00 8.974,00 8.974,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 11.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA 

(cod 50.04) 
50 4.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia 

autoritatilor locale 
50.04 4.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 6.888,00 0,00 8.974,00 8.974,00 8.974,00 

      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 6.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 6.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii 

publice 
51.02.29 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    FOND DE REZERVA BUGETARA LA 

DISPOZITIA AUTORITATILOR 

LOCALE 

54.02.05 4.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA 

(cod 50.04) 
50 4.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia 

autoritatilor locale 
50.04 4.964,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE 

DE EVIDENTA A PERSOANELOR 
54.02.10 2.156,00 0,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 2.156,00 0,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 

      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 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii 
publice 

51.02.29 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02.50 4.732,00 0,00 6.514,00 6.514,00 6.514,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 4.732,00 0,00 6.514,00 6.514,00 6.514,00 

      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 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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51.02.22+51.02.28+51.02.29) 

         Alte transferuri de capital catre institutii 
publice 

51.02.29 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    APARARE NATIONALA 60.02.02 395,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 340,00 0,00 350,00 350,00 350,00 

   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 0,00 350,00 350,00 350,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 8,00 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 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 12,00 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 9,00 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 

20.01.30 186,00 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 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 40,00 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 

         Alte active fixe 71.01.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA 

CONTRA INCENDIILOR (PROTECTIE 

CIVILA NONMILITARA) 

61.02.05 813,00 0,00 400,00 400,00 400,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 373,00 0,00 400,00 400,00 400,00 

   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 0,00 400,00 400,00 400,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 10,00 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 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu 
caracter functional 

20.01.09 25,00 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 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 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INVATAMANT 65.02 20.905,40 0,00 15.531,00 15.672,00 15.720,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 20.033,40 0,00 15.531,00 15.672,00 15.720,00 

   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 5.748,00 0,00 3.509,00 3.615,00 3.638,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 2.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Materiale pentru curatenie 20.01.02 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu 
caracter functional 

20.01.09 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 6,00 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) 
20.05 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 19,00 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 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 33,00 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 2.321,00 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 2.309,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 13.973,00 0,00 11.897,00 11.927,00 11.952,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 13.973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 11.746,00 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) 

58 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European 

(FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 519,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 312,40 0,00 125,00 130,00 130,00 

      Burse 59.01 312,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    INVATAMANT PRESCOLAR SI 

PRIMAR 
65.02.03 10.469,10 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 10.469,10 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 

   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 1.381,60 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 1.381,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.381,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 9.087,50 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 9.087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 9.087,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

        INVATAMANT PRESCOLAR 65.02.03.01 1.479,30 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 
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CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.479,30 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

   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) 

20 356,60 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) 

20.30 356,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 356,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 1.122,70 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 1.122,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 1.122,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

        INVATAMANT PRIMAR 65.02.03.02 8.989,80 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 8.989,80 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 

   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 1.025,00 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 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 7.964,80 0,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 7.964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 7.964,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

    INVATAMANT SECUNDAR 65.02.04 3.502,90 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

        INVATAMANT SECUNDAR 

INFERIOR 
65.02.04.01 3.502,90 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 3.502,90 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

   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) 

20 844,40 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) 

20.30 844,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 844,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 2.658,50 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.658,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.658,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN 

NIVEL 
65.02.07 6.807,40 0,00 6.171,00 6.312,00 6.360,00 

        INVATAMANT SPECIAL 65.02.07.04 6.807,40 0,00 6.171,00 6.312,00 6.360,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.935,40 0,00 6.171,00 6.312,00 6.360,00 

   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 3.462,00 0,00 3.449,00 3.555,00 3.578,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 2.153,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 568,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu 

caracter functional 
20.01.09 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 1.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 6,00 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) 
20.05 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 19,00 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 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Pregatire profesionala 20.13 33,00 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 

         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 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 2.227,00 0,00 2.597,00 2.627,00 2.652,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.227,00 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) 

58 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European 

(FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 519,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 246,40 0,00 125,00 130,00 130,00 

      Burse 59.01 246,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 261,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

71.01.03 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "EMIL GARLEANU" 

65.02.07.04.0

1 
3.055,00 0,00 3.412,00 3.427,00 3.437,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 3.000,00 0,00 3.412,00 3.427,00 3.437,00 

   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 1.021,00 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) 
20.01 637,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8,00 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 
20.01.30 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 4,00 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 7,00 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 30,00 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 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 1.907,00 0,00 2.352,00 2.362,00 2.372,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 1.907,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.907,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 72,00 0,00 60,00 65,00 65,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

      Burse 59.01 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN" 

65.02.07.04.0

2 
1.076,80 0,00 1.132,00 1.205,00 1.215,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.054,80 0,00 1.132,00 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) 

20 878,00 0,00 942,00 1.000,00 1.000,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 23,00 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 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 8,00 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 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 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 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 67,00 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 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 100,00 0,00 125,00 140,00 150,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 100,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 76,80 0,00 65,00 65,00 65,00 

      Burse 59.01 76,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION 

MEHEDINTI" 

65.02.07.04.0

3 
1.484,80 0,00 989,00 1.000,00 1.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.365,80 0,00 989,00 1.000,00 1.000,00 

   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 1.228,00 0,00 989,00 1.000,00 1.000,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 941,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 4,00 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 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 636,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Reparatii curente 20.02 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 145,00 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 1,00 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) 
57 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 100,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Burse 59.01 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

71.01.03 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA 

SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU" 

TECUCI 

65.02.07.04.0

5 
964,80 0,00 473,00 510,00 533,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 353,80 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) 

20 174,00 0,00 353,00 385,00 403,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 27,00 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 15,00 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 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 17,00 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 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 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 120,00 0,00 120,00 125,00 130,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 120,00 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) 

58 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European 

(FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 611,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 519,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Burse 59.01 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CENTRUL JUDETEAN DE 

RESURSE SI ASISTENTA 

EDUCATIONALA 

65.02.07.04.0

7 
226,00 0,00 165,00 170,00 175,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 161,00 0,00 165,00 170,00 175,00 

   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) 

20 161,00 0,00 165,00 170,00 175,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 16,00 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 27,00 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 17,00 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 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 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 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 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 

INVATAMANTULUI 
65.02.50 126,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

        CJG - OLIMPIADE 65.02.50.02 126,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 126,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

   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 60,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

30) 

20.30 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SĂNĂTATE 66.02 117.316,67 0,00 30.476,50 5.500,00 5.500,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI 

SANITARE CU PATURI 
66.02.06 117.316,67 0,00 30.476,50 5.500,00 5.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 6.891,00 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) 

20 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 179,00 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) 

20.30 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 39.567,45 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

      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 6.362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea unitatilor de asistenta sociala si 
51.01.39 2.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

medico-sociale 

         Transferuri din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor curente din domeniul 

sanatatii 

51.01.46 4.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 33.205,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 33.205,45 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 43.057,00 0,00 20.389,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 43.057,00 0,00 20.389,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 9.104,00 0,00 3.023,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 31.904,00 0,00 17.129,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 2.049,00 0,00 237,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 34.163,22 0,00 4.587,50 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 34.163,22 0,00 4.587,50 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 34.163,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 19.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 14.009,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.02.06.01 115.045,67 0,00 28.976,50 4.000,00 4.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.620,00 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) 

20 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 179,00 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) 

20.30 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 37.296,45 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 

      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 4.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul 
sanatatii 

51.01.46 4.091,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 33.205,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 33.205,45 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 43.057,00 0,00 20.389,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 43.057,00 0,00 20.389,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 9.104,00 0,00 3.023,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 31.904,00 0,00 17.129,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 2.049,00 0,00 237,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 34.163,22 0,00 4.587,50 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 34.163,22 0,00 4.587,50 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 34.163,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 19.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 14.009,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN 

DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 

66.02.06.01.0

1 
27.495,25 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
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CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 27.495,25 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

      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 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul 

sanatatii 

51.01.46 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 25.895,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sanatatii 

51.02.28 25.895,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI 

INFECTIOASE "SF. CUV. 

PARASCHEVA" 

66.02.06.01.0

2 
2.576,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

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 2.576,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

      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 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 1.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 1.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE 

66.02.06.01.0

3 
5.771,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 5.771,20 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+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.

01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul 

sanatatii 

51.01.46 871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 4.900,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 
sanatatii 

51.02.28 4.900,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 
66.02.06.01.0

9 
34.692,22 0,00 4.587,50 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 529,00 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) 

20 529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 179,00 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) 

20.30 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 34.163,22 0,00 4.587,50 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 34.163,22 0,00 4.587,50 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 34.163,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 19.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 14.009,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU 66.02.06.01.1 1.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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BUJOR 0 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 1.454,00 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+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.

01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul 
sanatatii 

51.01.46 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 
finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

51.02.28 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        CRESTEREA EFICIENTEI 

ENERGETICE PENTRU SPITALUL 

CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. 

APOSTOL ANDREI"  (2014-2020) 

66.02.06.01.1

1 
21.142,00 0,00 20.035,00 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 21.142,00 0,00 20.035,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 21.142,00 0,00 20.035,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.142,00 0,00 3.005,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 17.803,00 0,00 17.030,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 197,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        CRESTEREA EFICIENTEI 

ENERGETICE PENTRU SPITALUL 

CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. 

CUV. PARASCHEVA"  (2014-2020) 

66.02.06.01.1

2 
493,00 0,00 354,00 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) 

58 493,00 0,00 354,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 493,00 0,00 354,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 55,00 0,00 18,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 315,00 0,00 99,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 123,00 0,00 237,00 0,00 0,00 

ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII 

DE SANATATE IN REGIM 

AMBULATORIU PENTRU POPULATIA 

JUDETELOR VRANCEA, BUZAU, BRAILA 

SI GALATI 

66.02.06.01.1

4 
1.976,00 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 1.976,00 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 1.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IMBUNATATIREA ACCESULUI 

POPULATIEI DIN JUDETELE 

CONSTANTA, VRANCEA, BUZAU, 

BRAILA SI GALATI LA SERVICII 

MEDICALE DE URGENTA 

66.02.06.01.1

5 
7,00 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 7,00 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 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Finantarea nationala 58.01.01 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE, 

MODERNIZARE SI DOTARE UNITATE 

PRIMIRI URGENTA, SPITALUL CLINIC 

JUDETEAN DE URGENTA „SF. APOSTOL 

ANDREI” 

66.02.06.01.1

6 
1.934,00 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 1.934,00 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 1.934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.053,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE , 

MODERNIZARE SI DOTARE 

AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SPITALULUI DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 

66.02.06.01.1

7 
180,00 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) 

58 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE, 

MODERNIZARE SI DOTARE 

AMBULATORIU INTEGRAT DE 

SPECIALITATE AL SPITALULUI 

ORASENESC TARGU BUJOR 

66.02.06.01.1

9 
5.305,00 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 5.305,00 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 5.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 3.714,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        UNITATI MEDICO-SOCIALE 66.02.06.03 2.271,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 2.271,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

      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 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea unitatilor de asistenta sociala si 
medico-sociale 

51.01.39 2.271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 66.649,40 0,00 43.890,00 32.058,00 31.180,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 33.981,15 0,00 16.210,00 16.210,00 16.210,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 4.251,15 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

      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 4.016,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         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 96,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 125,00 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 
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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 1.730,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 250,00 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 
20.01.30 175,00 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) 
20.05 100,00 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 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 50,00 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) 

20.30 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 17.449,00 0,00 14.970,00 14.973,00 14.970,00 

      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 16.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 16.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 1.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii 

publice 
51.02.29 1.159,00 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 1.720,00 0,00 2.880,00 875,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 1.720,00 0,00 2.880,00 875,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 258,00 0,00 432,00 131,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.462,00 0,00 2.448,00 744,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 11.710,00 0,00 11.710,00 11.710,00 11.710,00 

      Contributii la salarizarea personalului 

neclerical 
59.15 11.610,00 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 29.790,40 0,00 9.830,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 29.790,40 0,00 9.830,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 29.790,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 29.152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII CULTURALE 67.02.03 55.039,40 0,00 32.280,00 20.448,00 19.570,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 22.371,15 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 4.251,15 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

      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 4.016,15 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Salarii de baza 10.01.01 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         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 96,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 125,00 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 1.730,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 250,00 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 

20.01.30 175,00 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) 
20.05 100,00 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 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 50,00 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) 

20.30 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 17.449,00 0,00 14.970,00 14.973,00 14.970,00 

      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 16.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 16.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 1.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii 

publice 
51.02.29 1.159,00 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 1.720,00 0,00 2.880,00 875,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 1.720,00 0,00 2.880,00 875,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 258,00 0,00 432,00 131,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.462,00 0,00 2.448,00 744,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      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 29.790,40 0,00 9.830,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 29.790,40 0,00 9.830,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 29.790,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 29.152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        BIBLIOTECI PUBLICE 

COMUNALE, ORASENESTI, 
67.02.03.02 6.208,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 
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MUNICIPALE 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 6.051,15 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 4.251,15 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

      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 4.016,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         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 96,15 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 125,00 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 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 882,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 250,00 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 

20.01.30 175,00 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) 
20.05 100,00 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 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 50,00 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 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 88,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      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) 
70 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        MUZEE 67.02.03.03 43.761,40 0,00 22.680,00 10.848,00 9.970,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 11.320,00 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 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.

30) 

20.30 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 12.379,00 0,00 9.970,00 9.973,00 9.970,00 

      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 11.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 11.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 1.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii 

publice 
51.02.29 1.089,00 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 1.720,00 0,00 2.880,00 875,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 1.720,00 0,00 2.880,00 875,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 258,00 0,00 432,00 131,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.462,00 0,00 2.448,00 744,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 29.632,40 0,00 9.830,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 29.632,40 0,00 9.830,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 29.632,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 29.152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 
67.02.03.03.0

1 
1.516,00 0,00 1.706,00 1.699,00 1.696,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 1.516,00 0,00 1.706,00 1.699,00 1.696,00 

      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 1.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.512,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii 

publice 
51.02.29 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL 

PALTANEA" 

67.02.03.03.0

2 
2.471,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 2.471,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

      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 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii 

publice 
51.02.29 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE 

STIINTELE NATURII 

67.02.03.03.0

3 
8.392,00 0,00 6.264,00 6.274,00 6.274,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 7.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 8.392,00 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+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 7.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 7.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 1.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii 
publice 

51.02.29 1.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 
67.02.03.03.0

4 
29.662,40 0,00 9.830,00 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 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 30,00 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) 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 29.632,40 0,00 9.830,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 29.632,40 0,00 9.830,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 29.632,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 29.152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

RESTAURARE SI AMENAJARE "CASA 

COLECTIILOR" (FOSTA FARMACIE 

TINC) 

67.02.03.03.0

5 
700,00 0,00 1.493,00 875,00 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) 

58 700,00 0,00 1.493,00 875,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 700,00 0,00 1.493,00 875,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 105,00 0,00 224,00 131,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 595,00 0,00 1.269,00 744,00 0,00 

CONSOLIDARE, RESTAURARE SI 

AMENAJARE MUZEUL "CASA CUZA 

VODA" 

67.02.03.03.0

6 
1.020,00 0,00 1.387,00 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 1.020,00 0,00 1.387,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 1.020,00 0,00 1.387,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 153,00 0,00 208,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 867,00 0,00 1.179,00 0,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.02.03.30 5.070,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

            CENTRUL CULTURAL 

"DUNAREA DE JOS" 

67.02.03.30.0

1 
5.070,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 5.070,00 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+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 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii 
publice 

51.02.29 70,00 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+59.1

7+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 0,00 0,00 0,00 

ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA 68.02 90.537,20 0,00 62.081,00 62.081,00 62.081,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 74.359,00 0,00 56.981,00 56.981,00 56.981,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 54.000,00 0,00 44.800,00 44.800,00 44.800,00 

      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 51.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 41.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 5.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 
unitatii 

10.01.12 172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 3.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 1.150,00 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 10.465,00 0,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 4.311,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.582,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 1.434,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 237,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 33,00 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 1.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 595,00 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 52,00 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 1.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 4.800,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

      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 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 

51.01.39 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 4.295,00 0,00 4.406,00 4.406,00 4.406,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 4.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 713,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 3.582,00 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 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European 

(FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 2.638,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 799,00 0,00 875,00 875,00 875,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 13.053,20 0,00 600,00 600,00 600,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 13.053,20 0,00 600,00 600,00 600,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 13.053,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 12.283,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 769,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    ASISTENTA ACORDATA 

PERSOANELOR IN VARSTA 
68.02.04 1.192,00 0,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.192,00 0,00 1.221,00 1.221,00 1.221,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 775,00 0,00 800,00 800,00 800,00 

      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) 

10.01 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 180,00 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 47,00 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 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 18,00 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) 

20 400,00 0,00 400,00 400,00 400,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 10,00 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 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 20,00 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) 20.03 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 10,00 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 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 13,00 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 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 5,00 0,00 6,00 6,00 6,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 12,00 0,00 15,00 15,00 15,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DIRECTIA GENERALA DE 

ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA 

COPILULUI 

68.02.05.02.0

1 
16.643,00 0,00 15.060,00 15.060,00 15.060,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 16.643,00 0,00 15.060,00 15.060,00 15.060,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 10.016,00 0,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 

      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 9.528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 6.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.799,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 88,00 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 10.01.17 641,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Cheltuieli salariale in natura 10.02 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 212,00 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 3.081,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 897,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 374,00 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 

20.01.30 293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.050,00 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) 
20.05 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 60,00 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 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) 

20.30 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 3.389,00 0,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 3.389,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 3.330,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 157,00 0,00 160,00 160,00 160,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA PENTRU 

FAMILIE SI COPII 
68.02.06 54.690,00 0,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 51.259,00 0,00 40.700,00 40.700,00 40.700,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 43.209,00 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 

      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 41.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 34.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 84,00 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 2.904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 920,00 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 6.519,00 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 3.277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 1.121,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 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) 
20.05 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 56,00 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) 
20.06 210,00 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) 

20.30 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 

57.02) 
57 901,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 654,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 247,00 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 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European 

(FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 487,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 2.638,00 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+59.1

7+59.20+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 630,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 306,00 0,00 600,00 600,00 600,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 306,00 0,00 600,00 600,00 600,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-

SOCIALĂ 
68.02.12 18.012,20 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.265,00 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 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 4.800,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

      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 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 51.01.39 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 12.747,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 12.747,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 12.747,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 12.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 519,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    UNITATE MEDICO-SOCIALA 

GANESTI 
68.02.12.01 4.800,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE 

UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 

51 4.800,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

      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 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru 

finantarea unitatilor de asistenta sociala si 

medico-sociale 

51.01.39 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    EXTINDERE CAPACITATE CAZARE 

UMS GANESTI 
68.02.12.02 13.147,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 400,00 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) 

20 400,00 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 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 12.747,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 12.747,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 12.747,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 12.227,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 519,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 68.02.12.03 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 65,00 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 65,00 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 

PROTECTIA MEDIULUI 74.02 5.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    REDUCEREA SI CONTROLUL 

POLUARII 
74.02.03 5.480,00 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 

   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 3.000,00 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 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI 

COMERCIALE 
80.02 3.490,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

        PROGRAME DE DEZVOLTARE 

REGIONALA SI SOCIALA 
80.02.01.10 3.490,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55 3.490,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 
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55.01+55.02) 

      A.Transferuri interne (cod 

55.01.03+55.01.07 la 

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.

18+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.01.63+55.

01.65) 

55.01 3.490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Programe de dezvoltare 55.01.13 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetul local catre 

asociatiile de dezvoltare intercomunitara 
55.01.42 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSPORTURI 84.02 285.674,00 0,00 249.092,00 164.737,00 70.822,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 21.189,00 0,00 45.666,00 53.486,00 59.795,00 

   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 21.189,00 0,00 45.666,00 53.486,00 59.795,00 

      Reparatii curente 20.02 3.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 300,00 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 17.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 17.382,00 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) 

58 189.790,00 0,00 51.668,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 189.790,00 0,00 187.426,00 100.251,00 27,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 30.040,00 0,00 28.089,00 15.038,00 4,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 156.423,00 0,00 158.216,00 85.213,00 23,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 3.327,00 0,00 1.121,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 74.695,00 0,00 16.000,00 11.000,00 11.000,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 74.695,00 0,00 16.000,00 11.000,00 11.000,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 74.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 66.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 8.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 
84.02.03.01.0

1 
95.884,00 0,00 61.666,00 64.486,00 70.795,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 21.189,00 0,00 45.666,00 53.486,00 59.795,00 

   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 21.189,00 0,00 45.666,00 53.486,00 59.795,00 

      Reparatii curente 20.02 3.507,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 300,00 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 17.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 17.382,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 74.695,00 0,00 16.000,00 11.000,00 11.000,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 74.695,00 0,00 16.000,00 11.000,00 11.000,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 74.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 66.646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 8.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DJ 242 (2014-2020) 
84.02.03.01.0

4 
48.271,00 0,00 23.857,00 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 48.271,00 0,00 23.857,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 48.271,00 0,00 23.857,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 7.201,00 0,00 3.553,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 39.320,00 0,00 19.183,00 0,00 0,00 
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         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 1.750,00 0,00 1.121,00 0,00 0,00 

            DJ 251 (2014-2020) 
84.02.03.01.0

5 
55.769,00 0,00 7.913,00 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 55.769,00 0,00 7.913,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 55.769,00 0,00 7.913,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 8.365,00 0,00 1.187,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 47.404,00 0,00 6.726,00 0,00 0,00 

            DJ 252 (2014-2020) 
84.02.03.01.0

6 
23.197,00 0,00 19.898,00 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 23.197,00 0,00 19.898,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 23.197,00 0,00 19.898,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.358,00 0,00 2.985,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 19.030,00 0,00 16.913,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DJ 251A (2014-2020) 
84.02.03.01.0

7 
20.070,00 0,00 18.858,00 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 20.070,00 0,00 18.858,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 20.070,00 0,00 18.858,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.010,00 0,00 2.829,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 17.060,00 0,00 16.029,00 0,00 0,00 

            DJ 254 (2014-2020) 
84.02.03.01.0

8 
1.000,00 0,00 16.146,00 16.622,00 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 1.000,00 0,00 16.146,00 16.622,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 1.000,00 0,00 16.146,00 16.622,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 150,00 0,00 2.422,00 2.493,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 850,00 0,00 13.724,00 14.129,00 0,00 

            DJ 255 (2014-2020) 
84.02.03.01.0

9 
21.662,00 0,00 40.545,00 24.221,00 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 21.662,00 0,00 40.545,00 24.221,00 0,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 21.662,00 0,00 40.545,00 24.221,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.204,00 0,00 6.082,00 3.634,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 18.154,00 0,00 34.463,00 20.587,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 304,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            EXTINDERE VARIANTA 

OCOLITOARE A MUNICIPIULUI 

GALATI (CENTURA) (2014-2020) 

84.02.03.01.1

0 
15.200,00 0,00 60.209,00 59.408,00 27,00 

   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 15.200,00 0,00 60.209,00 59.408,00 27,00 

      Programe din Fondul European de 

Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 

la 58.01.03) 

58.01 15.200,00 0,00 60.209,00 59.408,00 27,00 
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         Finantarea nationala 58.01.01 2.280,00 0,00 9.031,00 8.911,00 4,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 12.920,00 0,00 51.178,00 50.497,00 23,00 

   TITLUL XX REZERVE, 

EXCEDENT/DEFICIT 
90.02 -51.921,27 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 2019 

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) 
00.01 205.395,00 0,00 

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 93.807,00 0,00 

 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 203.117,00 0,00 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 313.741,00 0,00 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 

00.05+00.06+00.07) 
00.04 91.676,00 0,00 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 

LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 
00.06 91.676,00 0,00 

   Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 91.676,00 0,00 

      Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 55.416,00 0,00 

      Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
04.02.04 36.260,00 0,00 

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 

11.02+12.02+15.02+16.02) 
00.10 222.065,00 0,00 

   Sume defalcate din TVA (cod 

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 
11.02 220.778,00 0,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor 
11.02.01 30.844,00 0,00 

         - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor   287,00 0,00 

         - Invatamant primar si gimnazial   13.972,00 0,00 

         - Invatamant special + C.J.R.A.E.    2.719,00 0,00 

         - Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă   2.227,00 0,00 

         - Culte religioase   11.610,00 0,00 

         - Sustinerea programului  de fructe in scoli   29,00 0,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri 11.02.05 7.559,00 0,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale 
11.02.06 182.375,00 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 1.287,00 0,00 

      Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) 16.02.02 1.066,00 0,00 

         Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice 16.02.02.01 33,00 0,00 

         Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice 16.02.02.02 1.033,00 0,00 

      Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 16.02.03 221,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 -110.624,00 0,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 351,00 0,00 

   Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 351,00 0,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 351,00 0,00 

         Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 351,00 0,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 
00.14 -110.975,00 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+33.02.5

0) 

33.02 6,00 0,00 

      Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de 

protectie sociala 
33.02.27 6,00 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+36.02.2

3+36.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50) 

36.02 487,00 0,00 

      Alte venituri 36.02.50 487,00 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 -111.468,00 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 
37.02.03 -111.468,00 0,00 

 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 2.278,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(42.02+43.02) 
00.18 2.278,00 0,00 

   Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02 2.278,00 0,00 
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42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.15+42.02.16+42.02.1

8+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+42.02.6

5 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73) 

      Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta 

medico-sociala 
42.02.35 2.271,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.02 205.395,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 205.396,15 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 77.701,15 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 73.957,15 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 60.738,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 5.798,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.483,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1.372,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 38,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 4.432,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 96,15 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.887,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.887,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.857,00 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 1.660,00 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 57.233,60 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 10.914,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 358,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 408,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3.050,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 612,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 481,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 3,00 0,00 

         Transport 20.01.07 108,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 606,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 599,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 4.689,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 4.321,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.814,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.814,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 295,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 201,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 61,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 33,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 2.803,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 295,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 124,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.384,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 510,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 334,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 176,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 501,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 220,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 345,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 82,00 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 29.928,60 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 200,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 50,00 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 29.566,60 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 4.964,00 0,00 
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      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor locale 50.04 4.964,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 34.298,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 34.298,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 23.100,00 0,00 

         Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea 

unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema 

dificultate 

51.01.24 36,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 

sociala si medico-sociale 
51.01.39 7.071,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 4.091,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 18.268,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 18.268,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.940,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 15.328,00 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+5

9.40) 

59 12.931,40 0,00 

      Burse 59.01 312,40 0,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 11.610,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 1.009,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 51.02.01.03.05 33.455,60 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 33.455,60 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 19.450,00 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 18.653,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 15.450,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.483,00 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 10.01.17 500,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 200,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 200,00 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 13.859,60 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.000,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 100,00 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 20.01.08 150,00 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 1.800,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 200,00 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 

         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 5.574,60 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 200,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 50,00 0,00 
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         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 100,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5.224,60 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 36,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 36,00 0,00 

         Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru acordarea 

unor ajutoare catre unitatile administrativ-teritoriale in situatii de extrema 

dificultate 

51.01.24 36,00 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+5

9.40) 

59 110,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 110,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 54.02 11.774,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 11.774,00 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 4.964,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor locale 50.04 4.964,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 6.810,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 6.810,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 6.810,00 0,00 

    FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA 

AUTORITATILOR LOCALE 
54.02.05 4.964,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.964,00 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 4.964,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor locale 50.04 4.964,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR 
54.02.10 2.100,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.100,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 2.100,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 2.100,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.100,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02.50 4.710,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.710,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.710,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.710,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.710,00 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 8,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 50,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 12,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9,00 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 20.01.30 186,00 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 

    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) 20.01 275,00 0,00 
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         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 100,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 10,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 20,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 80,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 25,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 25,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 50,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 48,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 48,00 0,00 

INVATAMANT 65.02 20.033,40 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 20.033,40 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 5.748,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.153,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 43,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 101,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 568,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 120,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 38,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 3,00 0,00 

         Transport 20.01.07 66,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 41,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 104,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.069,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 252,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 794,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 794,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 7,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 6,00 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) 
20.05 152,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 152,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 19,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 13,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 17,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 33,00 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 2.321,00 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 2.309,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 13.973,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 13.973,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.227,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 11.746,00 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+5

9.40) 

59 312,40 0,00 

      Burse 59.01 312,40 0,00 

    INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR 65.02.03 10.469,10 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10.469,10 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 1.381,60 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 1.381,60 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.381,60 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 9.087,50 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 9.087,50 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 9.087,50 0,00 

        INVATAMANT PRESCOLAR 65.02.03.01 1.479,30 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.479,30 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) 
20 356,60 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 356,60 0,00 
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         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 356,60 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 1.122,70 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 1.122,70 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 1.122,70 0,00 

        INVATAMANT PRIMAR 65.02.03.02 8.989,80 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 8.989,80 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 1.025,00 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 1.025,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.025,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 7.964,80 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 7.964,80 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 7.964,80 0,00 

    INVATAMANT SECUNDAR 65.02.04 3.502,90 0,00 

        INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR 65.02.04.01 3.502,90 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.502,90 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) 
20 844,40 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 844,40 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 844,40 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.658,50 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.658,50 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.658,50 0,00 

    INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN NIVEL 65.02.07 5.935,40 0,00 

        INVATAMANT SPECIAL 65.02.07.04 5.935,40 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.935,40 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 3.462,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.153,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 43,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 101,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 568,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 120,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 38,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 3,00 0,00 

         Transport 20.01.07 66,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 41,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 104,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.069,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 252,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 794,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 794,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 7,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 6,00 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) 
20.05 152,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 152,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 19,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 13,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 17,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 33,00 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 

         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 23,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.227,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.227,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.227,00 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+5

9.40) 

59 246,40 0,00 

      Burse 59.01 246,40 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "EMIL GARLEANU" 65.02.07.04.01 3.000,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.000,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20 1.021,00 0,00 
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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) 20.01 637,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 43,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 220,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 44,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10,00 0,00 

         Transport 20.01.07 12,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8,00 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 20.01.30 280,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 85,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 245,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 245,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 4,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 4,00 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 7,00 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 30,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 20,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 1.907,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 1.907,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.907,00 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+5

9.40) 

59 72,00 0,00 

      Burse 59.01 72,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN" 65.02.07.04.02 1.054,80 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.054,80 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) 
20 878,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 369,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 24,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 156,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 23,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 11,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 3,00 0,00 

         Transport 20.01.07 8,00 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 5,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 119,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 67,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 354,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 354,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 1,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 1,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 67,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 67,00 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 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 100,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 100,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 100,00 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+5

9.40) 

59 76,80 0,00 

      Burse 59.01 76,80 0,00 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION MEHEDINTI" 65.02.07.04.03 1.365,80 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.365,80 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20 1.228,00 0,00 
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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) 20.01 941,00 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 20.01.03 135,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 34,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 9,00 0,00 

         Transport 20.01.07 4,00 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 70,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 636,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 80,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 145,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 145,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 2,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 1,00 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) 57 100,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 100,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 100,00 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+5

9.40) 

59 37,80 0,00 

      Burse 59.01 37,80 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN 

PAUNESCU" TECUCI 
65.02.07.04.05 353,80 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 353,80 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) 
20 174,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 85,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 3,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 27,00 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 15,00 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 9,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 17,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 20,00 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 5,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 120,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 120,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 120,00 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+5

9.40) 

59 59,80 0,00 

      Burse 59.01 59,80 0,00 

            CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA 

EDUCATIONALA 
65.02.07.04.07 161,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 161,00 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) 
20 161,00 0,00 
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      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 121,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 8,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 30,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 16,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 5,00 0,00 

         Transport 20.01.07 27,00 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 17,00 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 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 7,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 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 3,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3,00 0,00 

    ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI 65.02.50 126,00 0,00 

        CJG - OLIMPIADE 65.02.50.02 126,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 126,00 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 60,00 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 60,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 60,00 0,00 

SĂNĂTATE 66.02 6.891,00 0,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI 66.02.06 6.891,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 6.891,00 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) 
20 529,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 179,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 179,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 350,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 350,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 6.362,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 6.362,00 0,00 

         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 4.091,00 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.02.06.01 4.620,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.620,00 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) 
20 529,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 179,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 179,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 350,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 350,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.091,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.091,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 4.091,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL 

ANDREI" 
66.02.06.01.01 1.600,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.600,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.600,00 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+51.01.3
51.01 1.600,00 0,00 
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1+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 1.600,00 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+51.01.3

1+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 66.02.06.01.03 871,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 871,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 871,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 871,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 871,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 66.02.06.01.09 529,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 529,00 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) 
20 529,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 179,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 179,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 350,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 350,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.02.06.01.10 620,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 620,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 620,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 620,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 620,00 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+51.01.3

1+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 33.980,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 33.981,15 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.251,15 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 4.016,15 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.570,00 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 96,15 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 125,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 125,00 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 1.730,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 882,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 7,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 250,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 30,00 0,00 
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         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 20.01.30 175,00 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) 
20.05 100,00 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 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 50,00 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) 
20.30 118,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 118,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 16.290,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 16.290,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 16.290,00 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+5

9.40) 

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 22.370,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 22.371,15 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.251,15 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 4.016,15 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.570,00 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 96,15 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 125,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 125,00 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 1.730,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 882,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 7,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 250,00 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 20.01.30 175,00 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) 
20.05 100,00 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 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 50,00 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) 
20.30 118,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 118,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 16.290,00 0,00 
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      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 16.290,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 16.290,00 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+5

9.40) 

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 6.050,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 6.051,15 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.251,15 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 4.016,15 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.570,00 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 96,15 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 125,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 125,00 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) 20.01 882,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 7,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 250,00 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 20.01.30 175,00 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) 
20.05 100,00 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 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 50,00 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 88,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 88,00 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+5

9.40) 

59 100,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 100,00 0,00 

        MUZEE 67.02.03.03 11.320,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 11.320,00 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 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 30,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 30,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 11.290,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 11.290,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 11.290,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.02.03.03.01 1.512,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.512,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.512,00 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+51.01.3
51.01 1.512,00 0,00 
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1+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 1.512,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.02.03.03.02 2.400,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.400,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 2.400,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 2.400,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.400,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII 67.02.03.03.03 7.378,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.378,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 7.378,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 7.378,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 7.378,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 67.02.03.03.04 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 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 30,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 30,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.02.03.30 5.000,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.02.03.30.01 5.000,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.000,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 5.000,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 5.000,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 5.000,00 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+5

9.40) 

59 11.610,00 0,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 11.610,00 0,00 

ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA 68.02 74.359,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 74.359,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 54.000,00 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 51.288,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 41.718,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 5.798,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 172,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 8,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 3.592,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.562,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.562,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.150,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 1.150,00 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 10.465,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 4.311,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 190,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 264,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.582,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 340,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 183,00 0,00 

         Transport 20.01.07 42,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 276,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.434,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 237,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.020,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.020,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 288,00 0,00 
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         Medicamente 20.04.01 195,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 60,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 33,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 1.014,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 295,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 124,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 595,00 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 52,00 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 1.183,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.183,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.800,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.800,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 

sociala si medico-sociale 
51.01.39 4.800,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 4.295,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 4.295,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 713,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 3.582,00 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+5

9.40) 

59 799,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 799,00 0,00 

    ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA 68.02.04 1.192,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.192,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 775,00 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) 
10.01 739,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 511,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 180,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 47,00 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 18,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 18,00 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) 
20 400,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 137,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 10,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 15,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 78,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 10,00 0,00 

         Transport 20.01.07 1,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 20,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 14,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 170,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 170,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 28,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 15,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 10,00 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 39,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 18,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 8,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 13,00 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 
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      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 6,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 6,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 5,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 5,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5,00 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+5

9.40) 

59 12,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 12,00 0,00 

            DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI 

PROTECTIA COPILULUI 
68.02.05.02.01 16.643,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 16.643,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 10.016,00 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 9.528,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 6.999,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.799,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 88,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 641,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 276,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 276,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 212,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 212,00 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 3.081,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 897,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 30,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 99,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 374,00 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 20.01.30 293,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 31,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.050,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.050,00 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) 
20.05 252,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 110,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 60,00 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 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) 
20.30 700,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 700,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 3.389,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 3.389,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 59,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 3.330,00 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+5

9.40) 

59 157,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 157,00 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII 68.02.06 51.259,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 51.259,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 43.209,00 0,00 
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      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 41.021,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 34.208,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.819,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 84,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 6,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 2.904,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.268,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.268,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 920,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 920,00 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 6.519,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.277,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 150,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 150,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.130,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 250,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 183,00 0,00 

         Transport 20.01.07 40,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 253,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.121,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 192,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.800,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.800,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 150,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 100,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 30,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 20,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 323,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 167,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 56,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 100,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 210,00 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) 
20.30 412,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 412,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 901,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 901,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 654,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 247,00 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+5

9.40) 

59 630,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 630,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.02.12 5.265,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.265,00 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 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.800,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.800,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 

sociala si medico-sociale 
51.01.39 4.800,00 0,00 

    UNITATE MEDICO-SOCIALA GANESTI 68.02.12.01 4.800,00 0,00 
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CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.800,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.800,00 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+51.01.3

1+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.800,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 

sociala si medico-sociale 
51.01.39 4.800,00 0,00 

    EXTINDERE CAPACITATE CAZARE UMS GANESTI 68.02.12.02 400,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 400,00 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) 
20 400,00 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 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 68.02.12.03 65,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 65,00 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 65,00 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 

PROTECTIA MEDIULUI 74.02 3.000,00 0,00 

    REDUCEREA SI CONTROLUL POLUARII 74.02.03 3.000,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.000,00 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 3.000,00 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 3.000,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3.000,00 0,00 

TRANSPORTURI 84.02 21.189,00 0,00 

    TRANSPORT RUTIER 84.02.03 21.189,00 0,00 

        DRUMURI SI PODURI 84.02.03.01 21.189,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 84.02.03.01.01 21.189,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 21.189,00 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 21.189,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 3.507,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 300,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 300,00 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 17.382,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 17.382,00 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 2019 

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) 
00.01 391.043,00 0,00 

 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 111.468,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 111.468,00 0,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 
00.14 111.468,00 0,00 

   Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) 
37.02 111.468,00 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 111.468,00 0,00 

 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 85.507,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(42.02+43.02) 
00.18 85.507,00 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 85.507,00 0,00 

      Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea 

investitiilor in sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 
42.02.16 9.429,00 0,00 

         Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii 

medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 
42.02.16.01 9.429,00 0,00 

      Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 35.899,00 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 40.179,00 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) 

48.02 194.068,00 0,00 

      Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

48.02.01.01+48.02.01.02.+48.02.01.03) 
48.02.01 189.789,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 189.789,00 0,00 

      DJ 242 (2014-2020)   39.320,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 39.320,00 0,00 

      DJ 251 (2014-2020)   47.404,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 47.404,00 0,00 

      DJ 252 (2014-2020)   19.030,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 19.030,00 0,00 

      DJ 251A (2014-2020)   17.060,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 17.060,00 0,00 

      DJ 254 (2014-2020)   850,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 850,00 0,00 

      DJ 255 (2014-2020)   18.154,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 18.154,00 0,00 

      Extindere varianta ocolitoare a municipiului Galati (2014-2020)   12.920,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 12.920,00 0,00 

      Restaurare si amenajare Muzeul "Casa Colectiilor" (fosta Farmacie Tinc)   595,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 595,00 0,00 

      Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul "Casa Cuza Voda"   867,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 867,00 0,00 

      Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. 

Apostol Andrei" 
  17.803,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 17.803,00 0,00 

      Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Sf. 

Cuv. Parascheva" 
  315,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 315,00 0,00 

      Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru 

populatia judetelor Vrancea, Buzau, Braila si Galati 
  1.383,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 1.383,00 0,00 
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      Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Constanta, Vrancea, Buzau, 

Braila si Galati la servicii medicale de urgenta 
  5,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 5,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Unitate Primiri Urgenta, Spitalul 

Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" 
  1.053,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 1.053,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati 
  126,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 126,00 0,00 

      Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Orasenesc Targu Bujor 
  3.714,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 3.714,00 0,00 

      Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02 4.279,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 4.279,00 0,00 

      Scoala Gimnaziala Speciala "Constantin Paunescu" Tecuci   519,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 519,00 0,00 

      Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului   2.638,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 2.638,00 0,00 

      Capacitate administrativa ridicata prin investitii integrate si complementare 

(CARIC) 
  1.122,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 1.122,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.02 442.964,27 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 34.442,45 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 34.442,45 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 33.205,45 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.237,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55 3.490,00 0,00 

      A.Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.

01.63+55.01.65) 

55.01 3.490,00 0,00 

         Programe de dezvoltare 55.01.13 840,00 0,00 

         Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 2.650,00 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) 

58 239.623,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 234.567,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 39.402,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 189.789,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 5.376,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 5.056,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 777,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 4.279,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 165.408,82 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 165.408,82 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 165.268,82 0,00 

         Constructii 71.01.01 137.802,80 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 2.833,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 162,50 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 24.470,52 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 140,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 51.02 11.791,00 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 1.320,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 1.320,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 198,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 1.122,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 10.471,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 10.471,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 10.471,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 9.598,70 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 50,50 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 740,80 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 51.02.01.03.05 10.471,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 10.471,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 10.471,00 0,00 
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      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 10.471,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 9.598,70 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 50,50 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 740,80 0,00 

            CAPACITATE ADMINISTRATIVA RIDICATA PRIN INVESTITII 

INTEGRATE SI COMPLEMENTARE (CARIC) 
51.02.01.03.11 1.320,00 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 1.320,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 1.320,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 198,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 1.122,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 54.02 78,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 78,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 78,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 78,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 54.02.10 56,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 56,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 56,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 56,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02.50 22,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 22,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 22,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 22,00 0,00 

    APARARE NATIONALA 60.02.02 55,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 55,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 55,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 55,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 40,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 5,00 0,00 

    PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR 

(PROTECTIE CIVILA NONMILITARA) 
61.02.05 440,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 440,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 440,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 300,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 300,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 140,00 0,00 

INVATAMANT 65.02 872,00 0,00 

        INVATAMANT SPECIAL 65.02.07.04 872,00 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) 

58 611,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 611,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 92,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 519,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 261,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 261,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 261,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 130,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 54,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 77,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "EMIL GARLEANU" 65.02.07.04.01 55,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 55,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 55,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 55,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 55,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN" 65.02.07.04.02 22,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 22,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 22,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 22,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 22,00 0,00 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION MEHEDINTI" 65.02.07.04.03 119,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 119,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 119,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 119,00 0,00 
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         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 65,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 54,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PAUNESCU" 

TECUCI 
65.02.07.04.05 611,00 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) 

58 611,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 611,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 92,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 519,00 0,00 

            CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA 

EDUCATIONALA 
65.02.07.04.07 65,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 65,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 65,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 65,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 65,00 0,00 

ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI 66.02 110.425,67 0,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI 66.02.06 110.425,67 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 33.205,45 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 33.205,45 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 33.205,45 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 43.057,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 43.057,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 9.104,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 31.904,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 2.049,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 34.163,22 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 34.163,22 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 34.163,22 0,00 

         Constructii 71.01.01 19.372,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 14.009,22 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.02.06.01 110.425,67 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 33.205,45 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 33.205,45 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 33.205,45 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 43.057,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 43.057,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 9.104,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 31.904,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 2.049,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 34.163,22 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 34.163,22 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 34.163,22 0,00 

         Constructii 71.01.01 19.372,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 14.009,22 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL 

ANDREI" 
66.02.06.01.01 25.895,25 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 25.895,25 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 25.895,25 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 25.895,25 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. 

PARASCHEVA" 
66.02.06.01.02 1.576,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.576,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 1.576,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 1.576,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.02.06.01.03 4.900,20 0,00 
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   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.900,20 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 4.900,20 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 4.900,20 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 66.02.06.01.09 34.163,22 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 34.163,22 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 34.163,22 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 34.163,22 0,00 

         Constructii 71.01.01 19.372,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 782,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 14.009,22 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.02.06.01.10 834,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 834,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 834,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 834,00 0,00 

            CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SPITALUL 

CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" (2014-2020) 
66.02.06.01.11 21.142,00 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 21.142,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 21.142,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.142,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 17.803,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 197,00 0,00 

            CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SPITALUL 

CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA" (2014-2020) 
66.02.06.01.12 493,00 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) 

58 493,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 493,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 55,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 315,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 123,00 0,00 

ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII DE SANATATE IN REGIM 

AMBULATORIU PENTRU POPULATIA JUDETELOR VRANCEA, BUZAU, 

BRAILA SI GALATI 

66.02.06.01.14 1.976,00 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 1.976,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 1.976,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 593,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.383,00 0,00 

IMBUNATATIREA ACCESULUI POPULATIEI DIN JUDETELE 

CONSTANTA, VRANCEA, BUZAU, BRAILA SI GALATI LA SERVICII 

MEDICALE DE URGENTA 

66.02.06.01.15 7,00 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 7,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 7,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 2,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 5,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE UNITATE 

PRIMIRI URGENTA, SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „SF. 

APOSTOL ANDREI” 

66.02.06.01.16 1.934,00 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 1.934,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 1.934,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 451,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.053,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE AMBULATORIU 

INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI DE 
66.02.06.01.17 180,00 0,00 
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PNEUMOFTIZIOLOGIE GALATI 

   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) 

58 180,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 180,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 54,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 126,00 0,00 

EXTINDERE, REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE AMBULATORIU 

INTEGRAT DE SPECIALITATE AL SPITALULUI ORASENESC TARGU 

BUJOR 

66.02.06.01.19 5.305,00 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 5.305,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 5.305,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.591,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 3.714,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 32.669,40 0,00 

    SERVICII CULTURALE 67.02.03 32.669,40 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.159,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 1.159,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.159,00 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 1.720,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 1.720,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 258,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.462,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 29.790,40 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 29.790,40 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 29.790,40 0,00 

         Constructii 71.01.01 29.152,40 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 48,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 590,00 0,00 

        BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE, ORASENESTI, MUNICIPALE 67.02.03.02 158,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 158,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 158,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 158,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 48,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 110,00 0,00 

        MUZEE 67.02.03.03 32.441,40 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.089,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 1.089,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.089,00 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 1.720,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 1.720,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 258,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.462,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 29.632,40 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 29.632,40 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 29.632,40 0,00 

         Constructii 71.01.01 29.152,40 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 480,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.02.03.03.01 4,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 4,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 4,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.02.03.03.02 71,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 71,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 71,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 71,00 0,00 
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            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII 67.02.03.03.03 1.014,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.014,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 1.014,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.014,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 67.02.03.03.04 29.632,40 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 29.632,40 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 29.632,40 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 29.632,40 0,00 

         Constructii 71.01.01 29.152,40 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 480,00 0,00 

            RESTAURARE SI AMENAJARE "CASA COLECTIILOR" (FOSTA 

FARMACIE TINC) 
67.02.03.03.05 700,00 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) 

58 700,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 700,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 105,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 595,00 0,00 

            CONSOLIDARE, RESTAURARE SI AMENAJARE MUZEUL "CASA 

CUZA VODA" 
67.02.03.03.06 1.020,00 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 1.020,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 1.020,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 153,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 867,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.02.03.30 70,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.02.03.30.01 70,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI 

PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 70,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 70,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 70,00 0,00 

ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA 68.02 16.178,20 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 3.125,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 3.125,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 487,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 2.638,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 13.053,20 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 13.053,20 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 13.053,20 0,00 

         Constructii 71.01.01 12.283,70 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 769,50 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII 68.02.06 3.431,00 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 3.125,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) (cod 58.02.01 la 58.02.03) 58.02 3.125,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 487,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 2.638,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 306,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 306,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 306,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 56,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 250,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.02.12 12.747,20 0,00 

    EXTINDERE CAPACITATE CAZARE UMS GANESTI 68.02.12.02 12.747,20 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12.747,20 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 12.747,20 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 12.747,20 0,00 

         Constructii 71.01.01 12.227,70 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 519,50 0,00 

PROTECTIA MEDIULUI 74.02 2.480,00 0,00 

    REDUCEREA SI CONTROLUL POLUARII 74.02.03 2.480,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.480,00 0,00 
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   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 2.480,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 2.480,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 750,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 1.500,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 230,00 0,00 

    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI COMERCIALE 80.02 3.490,00 0,00 

        PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALA SI SOCIALA 80.02.01.10 3.490,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55 3.490,00 0,00 

      A.Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la 

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.18+55.01.28+55.01.42+55.01.56+55.

01.63+55.01.65) 

55.01 3.490,00 0,00 

         Programe de dezvoltare 55.01.13 840,00 0,00 

         Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara 55.01.42 2.650,00 0,00 

TRANSPORTURI 84.02 264.485,00 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) 

58 189.790,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 189.790,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 30.040,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 156.423,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 3.327,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 74.695,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 74.695,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 74.695,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 66.646,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 8.049,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 84.02.03.01.01 74.695,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 74.695,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 74.695,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 74.695,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 66.646,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 8.049,00 0,00 

            DJ 242 (2014-2020) 84.02.03.01.04 48.271,00 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 48.271,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 48.271,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 7.201,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 39.320,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 1.750,00 0,00 

            DJ 251 (2014-2020) 84.02.03.01.05 55.769,00 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 55.769,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 55.769,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 8.365,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 47.404,00 0,00 

            DJ 252 (2014-2020) 84.02.03.01.06 23.197,00 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 23.197,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 23.197,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.358,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 19.030,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 809,00 0,00 

            DJ 251A (2014-2020) 84.02.03.01.07 20.070,00 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 20.070,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 20.070,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.010,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 17.060,00 0,00 

            DJ 254 (2014-2020) 84.02.03.01.08 1.000,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 (cod 
58 1.000,00 0,00 
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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 1.000,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 150,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 850,00 0,00 

            DJ 255 (2014-2020) 84.02.03.01.09 21.662,00 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 21.662,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 21.662,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.204,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 18.154,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 304,00 0,00 

            EXTINDERE VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI 

GALATI (CENTURA) (2014-2020) 
84.02.03.01.10 15.200,00 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 15.200,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 15.200,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 2.280,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 12.920,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.02 -51.921,27 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 
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Anexa nr. 2 

 
BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN 

VENITURI PROPRII PE ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2020—2022 

 
-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI  COD 

BUGET 2019 ESTIMĂRI 

TOTAL 

Din care 
credite 

bug. 

destinate 
stingerii 

plăţilor 

restante 

2020 2021 2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL VENITURI (cod 

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) 
00.01 422.438,35 0,00 447.429,00 478.994,00 511.825,00 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 224.889,90 0,00 291.096,00 302.084,00 314.564,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 

00.13+00.14) 
00.12 224.889,90 0,00 291.096,00 302.084,00 314.564,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 

30.10+31.10) 
00.13 247,00 0,00 144,00 152,00 158,00 

   Venituri din proprietate (cod 

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 
30.10 247,00 0,00 144,00 152,00 158,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 

30.10.05.30) 
30.10.05 247,00 0,00 144,00 152,00 158,00 

         Alte venituri din concesiuni si inchiriere de 
catre institutiile publice 

30.10.05.30 247,00 0,00 144,00 152,00 158,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 

(cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 
00.14 224.642,90 0,00 290.952,00 301.932,00 314.406,00 

   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+33.10.2

1+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 

33.10 222.737,00 0,00 289.247,00 300.219,00 312.689,00 

      Venituri din prestari de servicii 33.10.08 3.192,00 0,00 3.197,00 3.314,00 3.431,00 

      Venituri din cercetare 33.10.20 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

      Venituri din contractele incheiate cu casele 
de asigurari sociale de sanatate 

33.10.21 148.877,00 0,00 215.060,00 220.810,00 227.860,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile 

de sanatate publica din sume alocate de la 

bugetul de stat 

33.10.30 64.486,00 0,00 47.980,00 50.985,00 54.388,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile 

de sanatate publica din sume alocate din 

veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 

33.10.31 1.530,00 0,00 15.000,00 16.600,00 18.000,00 

      Venituri din contractele incheiate cu 
institutiile de medicina legala 

33.10.32 4.628,00 0,00 8.000,00 8.500,00 9.000,00 

      Alte venituri din prestari de servicii si alte 

activitati 
33.10.50 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Diverse venituri (cod 

36.10.04+36.10.32+36.10.50) 
36.10 1.860,00 0,00 1.705,00 1.713,00 1.717,00 

      Alte venituri 36.10.50 1.860,00 0,00 1.705,00 1.713,00 1.717,00 

   Transferuri voluntare, altele decat 

subventiile (cod 

37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 

37.10 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Donatii si sponsorizari 37.10.01 45,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 

bugetului local (cu semnul minus) 

37.10.03 -2.519,50 0,00 -10,00 -15,00 -20,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 2.519,50 0,00 10,00 15,00 20,00 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 

39.10.01+39.10.50) 
39.10 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte venituri din valorificarea unor bunuri 39.10.50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 196.636,95 0,00 156.333,00 176.910,00 197.261,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

42.10+43.10) 

00.18 196.636,95 0,00 156.333,00 176.910,00 197.261,00 

   Subventii de la bugetul de stat (cod 

42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70

) 

42.10 317,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Subventii de la bugetul d stat catre institutii 

publice finantate partial sau integral din venituri 
proprii necesare sustinerii derularii proiectelor 

finantate din fonduri externe nerambursabile 

(FEN) postaderare aferente perioadei de 
programe 2014-2020 

42.10.70 317,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Subventii de la alte administratii (cod 43.10 196.319,45 0,00 156.333,00 176.910,00 197.261,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

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) 

      Subventii pentru institutii publice 43.10.09 30.171,00 0,00 27.637,00 27.640,00 27.637,00 

      Subventii din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor curente din domeniul 

sanatatii 

43.10.10 4.091,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

      Subventii din bugetele locale pentru 

finantarea cheltuielilor de capital din domeniul 

sanatatii 

43.10.14 23.776,45 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

      Sume din bugetul de stat catre bugetele 

locale pentru finantarea investitiilor in sanatate 

(cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) 

43.10.16 9.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume din bugetul de stat catre bugetele 
locale pentru finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii in urgenta in 

sanatate 

43.10.16.01 9.429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Subventii pentru institutiile publice destinate 

sectiunii de dezvoltare 
43.10.19 1.237,00 0,00 2.307,00 2.307,00 2.307,00 

      Subventii din bugetul Fondului national unic 

de asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 
cresterilor salariale 

43.10.33 127.615,00 0,00 122.389,00 142.963,00 163.317,00 

   Sume primite de la UE/alti donatori in 

contul platilor efectuate si prefinantari 

aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 

48.10.01 la cod 

48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19

) 

48.10 910,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fondul European pentru Pescuit si Afaceri 

Maritime (FEPAM) (cod 

48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 

48.10.05 910,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in 

anul curent 
48.10.05.01 910,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.10 445.252,35 572,38 447.429,00 478.994,00 511.825,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 406.438,83 572,38 441.062,00 472.671,00 503.231,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 296.612,00 200,00 321.000,00 351.892,00 382.395,00 

      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) 

10.01 287.008,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 191.815,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 51.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 19.345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 11.220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 4.001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.058,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 8.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.896,50 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 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 6.649,00 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) 

20 107.451,83 372,38 119.503,00 120.206,00 120.249,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 32.870,43 90,28 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 785,00 10,88 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.053,50 8,15 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 7.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 3.090,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 498,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1.452,00 0,18 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 3.868,00 14,50 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 13.261,00 56,07 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 2.668,00 1,17 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 4.275,00 50,48 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.990,00 50,48 0,00 0,00 0,00 
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         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 60.604,50 212,88 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 39.151,50 100,90 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 8.742,00 30,26 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 8.513,00 72,29 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 4.198,00 9,43 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 2.391,90 12,13 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 405,90 6,80 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.559,00 5,33 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 229,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.573,00 1,19 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 202,00 3,58 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 2.298,00 0,67 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.110,00 0,67 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 1.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru 

Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 

58.05.01 la 58.05.03) 

58.05 1.228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 317,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 910,50 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 2.375,00 0,00 559,00 573,00 587,00 

      Burse 59.01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 2.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 37.923,45 0,00 6.367,00 6.323,00 8.594,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 37.923,45 0,00 6.367,00 6.323,00 8.594,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 37.537,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.522,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 35.164,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 100,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 8.802,00 0,00 9.188,00 9.188,00 9.188,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 7.187,00 0,00 6.981,00 6.981,00 6.981,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 4.800,00 0,00 4.362,00 4.362,00 4.362,00 

      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 4.571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.277,00 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 10.01.17 274,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 7,00 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) 10.03 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0,50 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 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 113,00 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 2.327,00 0,00 2.569,00 2.569,00 2.569,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 1.902,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 82,00 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 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 1.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 6,00 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 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 27,00 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 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 13,00 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) 

58 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru 

Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 

58.05.01 la 58.05.03) 

58.05 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 147,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 442,50 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 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 1.025,00 0,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 1.025,00 0,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE 

EVIDENTA A PERSOANELOR 
54.10.10 2.183,00 0,00 2.474,00 2.474,00 2.474,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.127,00 0,00 2.367,00 2.367,00 2.367,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 2.000,00 0,00 2.227,00 2.227,00 2.227,00 

      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 1.916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 8,00 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 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0,50 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 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 48,00 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) 

20 127,00 0,00 140,00 140,00 140,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2,00 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 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 13,00 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 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 6,00 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 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 6,00 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 8,00 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 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 2,00 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 56,00 0,00 107,00 107,00 107,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 56,00 0,00 107,00 107,00 107,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10.50 6.619,00 0,00 6.714,00 6.714,00 6.714,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.060,00 0,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 2.800,00 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 2.655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.453,00 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 10.01.17 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 7,00 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 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 65,00 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 1.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 105,00 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 20.01.05 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 80,00 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 1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 20.01.30 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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functionare 

      Reparatii curente 20.02 142,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 150,00 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 

      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 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 25,00 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 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) 

58 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru 

Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 

58.05.01 la 58.05.03) 

58.05 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 147,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 442,50 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 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 969,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 969,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 969,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 947,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

INVATAMANT 65.10 10,00 0,00 12,00 14,00 14,00 

    INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN 

NIVEL 
65.10.07 10,00 0,00 12,00 14,00 14,00 

        INVATAMANT SPECIAL 65.10.07.04 10,00 0,00 12,00 14,00 14,00 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION 

MEHEDINTI" 
65.10.07.04.03 10,00 0,00 12,00 14,00 14,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 10,00 0,00 12,00 14,00 14,00 

   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 12,00 14,00 14,00 

      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 66.10 412.055,35 572,38 417.268,00 448.820,00 481.650,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI 

SANITARE CU PATURI 
66.10.06 412.055,35 572,38 417.268,00 448.820,00 481.650,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 376.653,83 572,38 414.158,00 445.804,00 476.463,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 278.112,00 200,00 304.912,00 335.572,00 365.747,00 

      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) 

10.01 269.485,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 176.758,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 50.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 19.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 
unitatii 

10.01.12 112,00 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 9.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 521,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 8.106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 6.210,00 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 96.393,83 372,38 108.737,00 109.709,00 110.179,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 25.254,93 90,28 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 652,00 10,88 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 948,00 8,15 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 6.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.843,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 155,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1.339,00 0,18 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 1.959,00 14,50 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 10.275,00 56,07 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 2.269,00 1,17 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.490,00 50,48 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.490,00 50,48 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 60.594,50 212,88 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 39.146,50 100,90 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 8.742,00 30,26 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 8.513,00 72,29 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 4.193,00 9,43 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 1.862,40 12,13 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 375,40 6,80 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.068,00 5,33 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.573,00 1,19 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 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 170,00 3,58 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

) 

20.30 860,00 0,67 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 777,00 0,67 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 2.148,00 0,00 509,00 523,00 537,00 

      Burse 59.01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 2.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 35.739,45 0,00 3.110,00 3.016,00 5.187,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 35.739,45 0,00 3.110,00 3.016,00 5.187,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 35.353,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 33.394,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 452,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.10.06.01 409.784,35 572,38 415.768,00 447.320,00 480.150,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 374.382,83 572,38 412.658,00 444.304,00 474.963,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 276.166,00 200,00 303.762,00 334.422,00 364.647,00 

      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) 

10.01 267.604,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 175.640,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 50.439,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 19.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.454,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 112,00 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 9.871,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 8.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 6.166,00 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 96.068,83 372,38 108.387,00 109.359,00 109.779,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 25.254,93 90,28 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 652,00 10,88 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 948,00 8,15 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 6.235,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.843,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 155,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1.339,00 0,18 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 1.959,00 14,50 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 10.275,00 56,07 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 2.269,00 1,17 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.490,00 50,48 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.490,00 50,48 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 60.269,50 212,88 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 38.916,50 100,90 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 8.727,00 30,26 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 8.513,00 72,29 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 4.113,00 9,43 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 1.862,40 12,13 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 375,40 6,80 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.068,00 5,33 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.573,00 1,19 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 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 134,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 170,00 3,58 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

) 

20.30 860,00 0,67 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 777,00 0,67 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 2.148,00 0,00 509,00 523,00 537,00 

      Burse 59.01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 2.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 35.739,45 0,00 3.110,00 3.016,00 5.187,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 35.739,45 0,00 3.110,00 3.016,00 5.187,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 35.353,45 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 33.394,75 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

71.01.03 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 452,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 
66.10.06.01.01 316.021,65 0,00 329.025,00 358.130,00 388.835,00 

CHELTUIELI CURENTE 01 287.998,33 0,00 328.025,00 357.130,00 387.835,00 
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(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 213.940,00 0,00 240.008,00 269.608,00 298.468,00 

      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) 

10.01 208.163,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 138.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 37.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 14.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 6.341,00 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 7.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 5.777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 4.805,00 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 72.405,33 0,00 88.017,00 87.522,00 89.367,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 18.840,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 4.567,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.192,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1.267,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 441,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 8.402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 1.393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 45.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 27.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 8.069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 6.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3.920,00 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 1.428,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 310,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 70,00 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

) 

20.30 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 711,00 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 1.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Burse 59.01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 1.652,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 28.361,25 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 28.361,25 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 28.361,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 28.041,55 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Alte active fixe 71.01.30 313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI 

INFECTIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA" 
66.10.06.01.02 39.212,00 145,64 39.647,00 41.345,00 42.430,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 37.626,00 145,64 37.637,00 39.429,00 38.343,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 22.823,00 0,00 24.000,00 24.500,00 25.000,00 

      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 21.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 14.577,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.632,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 
unitatii 

10.01.12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 973,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 521,00 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 14.598,00 145,64 13.443,00 14.731,00 13.141,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 2.316,00 49,36 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 145,00 8,83 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 61,00 3,34 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 246,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00 0,50 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 20,00 0,18 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 250,00 4,92 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 1.017,00 31,59 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 320,00 1,17 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 270,00 7,06 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 270,00 7,06 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 11.366,00 80,65 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 10.374,00 24,56 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 180,00 8,02 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 740,00 44,01 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 72,00 4,06 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 125,00 3,67 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 85,00 3,67 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 45,00 1,19 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 24,00 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 40,00 1,87 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 0,67 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 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 50,00 0,67 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) 

59 205,00 0,00 194,00 198,00 202,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 1.586,00 0,00 2.010,00 1.916,00 4.087,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 1.586,00 0,00 2.010,00 1.916,00 4.087,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01 1.586,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

71.01.03+71.01.30) 

         Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 1.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL DE 

PNEUMOFTIZIOLOGIE 
66.10.06.01.03 43.134,70 426,74 38.036,00 38.670,00 39.597,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 38.185,50 426,74 37.936,00 38.570,00 39.497,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 31.198,00 200,00 31.804,00 32.354,00 33.194,00 

      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 30.533,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 16.881,00 200,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 8.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 1.200,00 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 1.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 665,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 665,00 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 6.777,50 226,74 5.907,00 5.986,00 6.068,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 3.115,00 40,92 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 59,00 2,05 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 93,00 4,81 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 819,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 810,00 9,58 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 846,00 24,48 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 685,00 43,42 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 685,00 43,42 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 2.426,50 132,23 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 1.162,50 76,34 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 383,00 22,24 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 770,00 28,28 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 111,00 5,37 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 89,00 8,46 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 15,00 6,80 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 69,00 1,66 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 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 46,00 1,71 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 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 5,00 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) 

59 210,00 0,00 225,00 230,00 235,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 4.949,20 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 4.949,20 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 4.949,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 3.418,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU 

BUJOR 
66.10.06.01.06 11.416,00 0,00 9.060,00 9.175,00 9.288,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 10.573,00 0,00 9.060,00 9.175,00 9.288,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 8.205,00 0,00 7.950,00 7.960,00 7.985,00 

      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 7.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 5.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 30,00 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) 10.03 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 175,00 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 2.288,00 0,00 1.020,00 1.120,00 1.203,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 983,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         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 

20.01.09 500,00 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) 
20.04 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 328,00 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) 
20.05 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 30,00 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 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      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 40,00 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 14,00 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 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         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 80,00 0,00 90,00 95,00 100,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 71.01.02 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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transport 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        UNITATI MEDICO-SOCIALE 66.10.06.03 2.271,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.271,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 1.946,00 0,00 1.150,00 1.150,00 1.100,00 

      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 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.118,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         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 0,00 350,00 350,00 400,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 

20.04.01 la 20.04.04) 
20.04 325,00 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 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 19.315,00 0,00 16.191,00 16.202,00 16.203,00 

    SERVICII CULTURALE 67.10.03 19.315,00 0,00 16.191,00 16.202,00 16.203,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 17.518,00 0,00 15.141,00 15.102,00 15.003,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 10.100,00 0,00 8.156,00 8.388,00 8.716,00 

      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 9.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 8.683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 247,00 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 7.328,00 0,00 6.985,00 6.714,00 6.287,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 5.170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.021,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 107,00 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 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 621,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 2.869,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 216,00 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 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 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) 
20.05 325,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Pregatire profesionala 20.13 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 5,00 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 1.151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.070,00 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) 

58 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru 

Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 

58.05.01 la 58.05.03) 

58.05 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 468,00 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 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 1.159,00 0,00 1.050,00 1.100,00 1.200,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 1.159,00 0,00 1.050,00 1.100,00 1.200,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 1.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 

transport 
71.01.02 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 291,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

        MUZEE 67.10.03.03 13.813,00 0,00 10.741,00 10.752,00 10.753,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 12.086,00 0,00 9.941,00 9.952,00 9.953,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 6.600,00 0,00 4.656,00 4.688,00 4.716,00 

      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 6.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 5.738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 488,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 147,00 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 5.436,00 0,00 5.285,00 5.264,00 5.237,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 4.259,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 43,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 82,00 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 10,00 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 
20.01.09 581,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 2.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 156,00 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 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 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) 
20.05 265,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 12,00 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 37,00 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

) 

20.30 378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 297,00 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) 

58 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru 

Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 

58.05.01 la 58.05.03) 

58.05 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 468,00 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 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 1.089,00 0,00 800,00 800,00 800,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 1.089,00 0,00 800,00 800,00 800,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 1.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 94,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 221,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.10.03.03.01 1.530,00 0,00 1.715,00 1.714,00 1.712,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.526,00 0,00 1.715,00 1.714,00 1.712,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 1.100,00 0,00 1.293,00 1.312,00 1.327,00 

      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 1.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 924,00 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 10.01.17 102,00 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 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 28,00 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) 

20 426,00 0,00 422,00 402,00 385,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 252,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 3,50 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 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,00 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 
20.01.09 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 11,00 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 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 0,50 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 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 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30

) 

20.30 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL 

PALTANEA" 
67.10.03.03.02 2.659,00 0,00 2.202,00 2.204,00 2.207,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.588,00 0,00 1.502,00 1.504,00 1.507,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 1.800,00 0,00 858,00 867,00 880,00 

      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 1.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.561,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 136,00 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) 

20 788,00 0,00 644,00 637,00 627,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 122,00 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 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 

20.01.09 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 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 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 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 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 71,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 71,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 60,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 10,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE 

STIINTELE NATURII "RASVAN 

ANGHELUTA" 

67.10.03.03.03 9.624,00 0,00 6.824,00 6.834,00 6.834,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 7.972,00 0,00 6.724,00 6.734,00 6.734,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 3.700,00 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 3.513,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 81,00 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 4.222,00 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 3.329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 724,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 10,00 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 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 2.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 130,00 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 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 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) 
20.05 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 230,00 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 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 9,00 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 26,00 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

) 

20.30 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 200,00 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) 

58 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru 

Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 

58.05.01 la 58.05.03) 

58.05 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 468,00 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 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 

71+72+75) 
70 1.014,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 1.014,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 1.014,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 207,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.10.03.30 5.502,00 0,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.432,00 0,00 5.200,00 5.150,00 5.050,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 3.500,00 0,00 3.500,00 3.700,00 4.000,00 

      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 3.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Indemnizatii de delegare 10.01.13 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 305,00 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) 10.03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 100,00 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 1.892,00 0,00 1.700,00 1.450,00 1.050,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 25,00 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 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 60,00 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 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 16,00 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 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 3,00 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 5,00 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

) 

20.30 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 773,00 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 70,00 0,00 250,00 300,00 400,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 70,00 0,00 250,00 300,00 400,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 70,00 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 5.472,00 0,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.402,00 0,00 5.200,00 5.150,00 5.050,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 3.500,00 0,00 3.500,00 3.700,00 4.000,00 

      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 3.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 305,00 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) 10.03 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 100,00 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 1.862,00 0,00 1.700,00 1.450,00 1.050,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 911,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Furnituri de birou 20.01.01 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 25,00 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 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 60,00 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 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 16,00 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 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 3,00 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 5,00 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

) 

20.30 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 773,00 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 70,00 0,00 250,00 300,00 400,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 

(cod 71.01+71.03) 
71 70,00 0,00 250,00 300,00 400,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 

71.01.03+71.01.30) 
71.01 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 5.070,00 0,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-

SOCIALE 
68.10.12 5.070,00 0,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.070,00 0,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL 

(cod 10.01+10.02+10.03) 
10 3.600,00 0,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 

      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 3.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.097,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 106,00 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 10.01.17 220,00 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 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 79,00 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 1.393,00 0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 533,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 25,00 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 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 10,00 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 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 500,00 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 20.05 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 
1 2 3 4 5 6 7 

(cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 

         Uniforme si echipament 20.05.01 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 8,00 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 6,00 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 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 5,00 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

) 

20.30 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 4,00 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 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 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, 

EXCEDENT/DEFICIT 
90.10 -22.814,00 -572,38 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  2019 

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) 00.01 384.247,40 0,00 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 222.370,40 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 222.370,40 0,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 00.13 247,00 0,00 

   Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10 247,00 0,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) 30.10.05 247,00 0,00 

         Alte venituri din concesiuni si inchiriere de catre institutiile publice 30.10.05.30 247,00 0,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 
00.14 222.123,40 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+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 

33.10 222.737,00 0,00 

      Venituri din prestari de servicii 33.10.08 3.192,00 0,00 

      Venituri din cercetare 33.10.20 10,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 148.877,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume 

alocate de la bugetul de stat 
33.10.30 64.486,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume 

alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 
33.10.31 1.530,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 4.628,00 0,00 

      Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 14,00 0,00 

   Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) 36.10 1.860,00 0,00 

      Alte venituri 36.10.50 1.860,00 0,00 

   Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 

37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 
37.10 -2.473,60 0,00 

      Donatii si sponsorizari 37.10.01 45,90 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare 

a bugetului local (cu semnul minus) 
37.10.03 -2.519,50 0,00 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 161.877,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

42.10+43.10) 
00.18 161.877,00 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) 

43.10 161.877,00 0,00 

      Subventii pentru institutii publice 43.10.09 30.171,00 0,00 

      Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul 

sanatatii 
43.10.10 4.091,00 0,00 

      Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 

pentru acoperirea cresterilor salariale 
43.10.33 127.615,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.10 406.100,90 572,38 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 406.438,83 572,38 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 296.612,00 200,00 

      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) 
10.01 287.008,00 200,00 

         Salarii de baza 10.01.01 191.815,00 200,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 51.993,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 19.345,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.454,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 112,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 68,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 11.220,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 4.001,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.058,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.058,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 8.546,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.896,50 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 
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         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,10 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,10 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 6.649,00 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) 
20 107.451,83 372,38 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 32.870,43 90,28 

         Furnituri de birou 20.01.01 785,00 10,88 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.053,50 8,15 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 7.743,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 3.090,93 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 498,00 0,50 

         Piese de schimb 20.01.06 1.452,00 0,18 

         Transport 20.01.07 324,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 795,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 3.868,00 14,50 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 13.261,00 56,07 

      Reparatii curente 20.02 2.668,00 1,17 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 4.275,00 50,48 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.990,00 50,48 

         Hrana pentru animale 20.03.02 285,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 60.604,50 212,88 

         Medicamente 20.04.01 39.151,50 100,90 

         Materiale sanitare 20.04.02 8.742,00 30,26 

         Reactivi 20.04.03 8.513,00 72,29 

         Dezinfectanti 20.04.04 4.198,00 9,43 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 2.391,90 12,13 

         Uniforme si echipament 20.05.01 405,90 6,80 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 427,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.559,00 5,33 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 229,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 192,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 37,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.573,00 1,19 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 59,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 67,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 214,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 202,00 3,58 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 2.298,00 0,67 

         Reclama si publicitate 20.30.01 33,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 6,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 149,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 2.110,00 0,67 

   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 2.375,00 0,00 

      Burse 59.01 1,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 2.374,00 0,00 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 7.187,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.187,00 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 4.571,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.277,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 13,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 274,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 7,00 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) 10.03 114,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0,50 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 0,10 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,10 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 113,00 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 2.327,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.902,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 21,00 0,00 
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         Materiale pentru curatenie 20.01.02 17,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 107,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 67,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 228,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 82,00 0,00 

         Transport 20.01.07 3,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 27,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.288,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 62,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 143,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 156,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 156,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 40,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 34,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 6,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 23,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 27,00 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 18,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 2,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 13,00 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 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 54.10.10 2.127,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.127,00 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 1.916,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.824,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 8,00 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 49,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 0,50 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 0,10 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,10 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 48,00 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) 
20 127,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 84,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 6,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 2,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2,00 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 9,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 13,00 0,00 

         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 6,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 6,00 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 14,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 6,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 8,00 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 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 2,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10.50 5.060,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.060,00 0,00 
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   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 2.800,00 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 2.655,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.453,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 190,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 7,00 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 65,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 65,00 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 1.818,00 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 20.01.03 105,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 65,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 220,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 80,00 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 1.275,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 20,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 142,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 150,00 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 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 15,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 25,00 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 10,00 0,00 

    INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN NIVEL 65.10.07 10,00 0,00 

        INVATAMANT SPECIAL 65.10.07.04 10,00 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 66.10 376.315,90 572,38 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI 66.10.06 376.315,90 572,38 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 376.653,83 572,38 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 278.112,00 200,00 

      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) 
10.01 269.485,00 200,00 

         Salarii de baza 10.01.01 176.758,00 200,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 50.992,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 19.239,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.454,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 112,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 9.933,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.994,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 521,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 521,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 8.106,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.896,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 6.210,00 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 96.393,83 372,38 
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      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 25.254,93 90,28 

         Furnituri de birou 20.01.01 652,00 10,88 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 948,00 8,15 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 6.235,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.843,93 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 155,00 0,50 

         Piese de schimb 20.01.06 1.339,00 0,18 

         Transport 20.01.07 301,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 547,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.959,00 14,50 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 10.275,00 56,07 

      Reparatii curente 20.02 2.269,00 1,17 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.490,00 50,48 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.490,00 50,48 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 60.594,50 212,88 

         Medicamente 20.04.01 39.146,50 100,90 

         Materiale sanitare 20.04.02 8.742,00 30,26 

         Reactivi 20.04.03 8.513,00 72,29 

         Dezinfectanti 20.04.04 4.193,00 9,43 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 1.862,40 12,13 

         Uniforme si echipament 20.05.01 375,40 6,80 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 419,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.068,00 5,33 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 107,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 102,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 5,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.573,00 1,19 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 64,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 134,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 170,00 3,58 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 860,00 0,67 

         Reclama si publicitate 20.30.01 15,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 68,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 777,00 0,67 

   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 2.148,00 0,00 

      Burse 59.01 1,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 2.147,00 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.10.06.01 374.044,90 572,38 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 374.382,83 572,38 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 276.166,00 200,00 

      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) 
10.01 267.604,00 200,00 

         Salarii de baza 10.01.01 175.640,00 200,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 50.439,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 19.092,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 8.454,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 112,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 9.871,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.993,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 500,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 500,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 8.062,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 1.896,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 6.166,00 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 96.068,83 372,38 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 25.254,93 90,28 

         Furnituri de birou 20.01.01 652,00 10,88 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 948,00 8,15 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 6.235,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.843,93 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 155,00 0,50 

         Piese de schimb 20.01.06 1.339,00 0,18 

         Transport 20.01.07 301,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 547,00 0,00 
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         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.959,00 14,50 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 10.275,00 56,07 

      Reparatii curente 20.02 2.269,00 1,17 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.490,00 50,48 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.490,00 50,48 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 60.269,50 212,88 

         Medicamente 20.04.01 38.916,50 100,90 

         Materiale sanitare 20.04.02 8.727,00 30,26 

         Reactivi 20.04.03 8.513,00 72,29 

         Dezinfectanti 20.04.04 4.113,00 9,43 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 1.862,40 12,13 

         Uniforme si echipament 20.05.01 375,40 6,80 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 419,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.068,00 5,33 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 107,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 102,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 5,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.573,00 1,19 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 15,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 64,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 134,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 170,00 3,58 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 860,00 0,67 

         Reclama si publicitate 20.30.01 15,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 68,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 777,00 0,67 

   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 2.148,00 0,00 

      Burse 59.01 1,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 2.147,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL 

ANDREI" 
66.10.06.01.01 287.660,40 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 287.998,33 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 213.940,00 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) 
10.01 208.163,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 138.612,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 37.630,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 14.800,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 6.341,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 7.504,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 3.275,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 5.777,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 972,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 4.805,00 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 72.405,33 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 18.840,93 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 426,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 774,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 4.567,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.192,93 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 80,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1.267,00 0,00 

         Transport 20.01.07 292,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 441,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 399,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 8.402,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 1.393,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.450,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.450,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 45.784,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 27.120,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 8.069,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 6.675,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3.920,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 1.428,40 0,00 
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         Uniforme si echipament 20.05.01 310,40 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 294,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 824,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 85,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 80,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 5,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.498,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 9,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 83,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 70,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 764,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 53,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 711,00 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 1.653,00 0,00 

      Burse 59.01 1,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 1.652,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. 

PARASCHEVA" 
66.10.06.01.02 37.626,00 145,64 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 37.626,00 145,64 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 22.823,00 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 21.028,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 14.577,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.075,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.632,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 513,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 100,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 973,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 158,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 350,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 350,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.445,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 924,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 521,00 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 14.598,00 145,64 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.316,00 49,36 

         Furnituri de birou 20.01.01 145,00 8,83 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 61,00 3,34 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 513,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 246,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00 0,50 

         Piese de schimb 20.01.06 20,00 0,18 

         Transport 20.01.07 9,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 47,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 250,00 4,92 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.017,00 31,59 

      Reparatii curente 20.02 320,00 1,17 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 270,00 7,06 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 270,00 7,06 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 11.366,00 80,65 

         Medicamente 20.04.01 10.374,00 24,56 

         Materiale sanitare 20.04.02 180,00 8,02 

         Reactivi 20.04.03 740,00 44,01 

         Dezinfectanti 20.04.04 72,00 4,06 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 125,00 3,67 

         Uniforme si echipament 20.05.01 20,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 20,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 85,00 3,67 

      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 45,00 1,19 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 24,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 40,00 1,87 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30 65,00 0,67 
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20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 

         Reclama si publicitate 20.30.01 5,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 10,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 50,00 0,67 

   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) 
59 205,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 205,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.10.06.01.03 38.185,50 426,74 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 38.185,50 426,74 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 31.198,00 200,00 

      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 30.533,00 200,00 

         Salarii de baza 10.01.01 16.881,00 200,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 8.914,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.950,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 1.200,00 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 1.044,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 530,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 665,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 665,00 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 6.777,50 226,74 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.115,00 40,92 

         Furnituri de birou 20.01.01 59,00 2,05 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 93,00 4,81 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 819,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 362,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 37,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 42,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 47,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 810,00 9,58 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 846,00 24,48 

      Reparatii curente 20.02 376,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 685,00 43,42 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 685,00 43,42 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 2.426,50 132,23 

         Medicamente 20.04.01 1.162,50 76,34 

         Materiale sanitare 20.04.02 383,00 22,24 

         Reactivi 20.04.03 770,00 28,28 

         Dezinfectanti 20.04.04 111,00 5,37 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 89,00 8,46 

         Uniforme si echipament 20.05.01 15,00 6,80 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 5,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 69,00 1,66 

      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 16,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 46,00 1,71 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 18,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 5,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 5,00 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) 
59 210,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 210,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.10.06.01.06 10.573,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10.573,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 8.205,00 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 7.880,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 5.570,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 820,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 710,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 400,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 350,00 0,00 
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         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 30,00 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) 10.03 175,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 175,00 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 2.288,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 983,00 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 20.01.03 336,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 43,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 30,00 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 20.01.09 500,00 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) 20.04 693,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 260,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 95,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 328,00 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) 20.05 220,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 30,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 100,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 90,00 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 40,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 20,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 14,00 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 13,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 5,00 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 80,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 80,00 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 17.518,00 0,00 

    SERVICII CULTURALE 67.10.03 17.518,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 17.518,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 10.100,00 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 9.532,00 0,00 
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         Salarii de baza 10.01.01 8.683,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 6,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 50,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 793,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 321,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 321,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 247,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 247,00 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 7.328,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 5.170,50 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 109,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 53,50 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.021,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 155,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 107,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 14,00 0,00 

         Transport 20.01.07 10,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 211,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 621,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 2.869,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 216,00 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 10,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 5,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 5,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 325,50 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 0,50 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 325,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 76,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 50,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 26,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 39,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 3,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 52,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 5,00 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 1.151,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 81,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.070,00 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 90,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 90,00 0,00 

        MUZEE 67.10.03.03 12.086,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 12.086,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 6.600,00 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 6.247,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 5.738,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 6,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 15,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 488,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 206,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 206,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 147,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 147,00 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 5.436,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 4.259,50 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 65,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 43,50 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 911,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 130,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 82,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 12,00 0,00 

         Transport 20.01.07 10,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 156,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 581,00 0,00 
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         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 2.269,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 156,00 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 10,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 5,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 5,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 265,50 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 0,50 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 265,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 46,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 34,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 12,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 4,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 37,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 378,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 81,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 297,00 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 50,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 50,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.10.03.03.01 1.526,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.526,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 1.100,00 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 1.029,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 924,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 102,00 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 28,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 28,00 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) 
20 426,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 252,50 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 5,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 3,50 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 65,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 5,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 6,00 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 20.01.09 143,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 11,00 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 11,50 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 0,50 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 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 7,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 138,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 81,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 57,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.10.03.03.02 2.588,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.588,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 1.800,00 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 1.705,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.561,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 8,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 136,00 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 
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         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) 
20 788,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 678,00 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 20.01.03 122,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 15,00 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 20.01.09 393,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 113,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 25,00 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 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 40,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 40,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII "RASVAN 

ANGHELUTA" 
67.10.03.03.03 7.972,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.972,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 3.700,00 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 3.513,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.253,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 6,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 250,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 106,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 106,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 81,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 81,00 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 4.222,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.329,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 55,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 35,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 724,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 110,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 65,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 10,00 0,00 

         Transport 20.01.07 10,00 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 45,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 2.145,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 130,00 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 10,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 5,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 5,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 230,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 230,00 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 6,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 9,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 26,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 200,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 200,00 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 50,00 0,00 
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      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 50,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.10.03.30 5.432,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.432,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 3.500,00 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 3.285,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.945,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 35,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 305,00 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) 10.03 100,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 100,00 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 1.892,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 911,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 44,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 10,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 110,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 25,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 25,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 2,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 55,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 40,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 600,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 60,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 60,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 60,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 30,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 16,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 14,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 35,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 3,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 5,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 773,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 773,00 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 5.402,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.402,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 3.500,00 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 3.285,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.945,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 35,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 305,00 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) 10.03 100,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 100,00 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 1.862,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 911,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 44,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 10,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 110,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 25,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 25,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 2,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 55,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 40,00 0,00 
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         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 600,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 60,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 60,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 60,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 30,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 16,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 14,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 5,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 3,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 5,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 773,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 773,00 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 5.070,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.10.12 5.070,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.070,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 3.600,00 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 3.420,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.097,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 995,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 106,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 220,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 101,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 101,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 79,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 79,00 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 1.393,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 533,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 3,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 35,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 380,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 25,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 17,00 0,00 

         Transport 20.01.07 10,00 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 45,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 40,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 505,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 500,00 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 48,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 30,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 8,00 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 6,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 6,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 5,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 254,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 4,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 250,00 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 77,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 77,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.10 -21.853,50 -572,38 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 
-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI  COD 

BUGET  2019 

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 38.190,95 0,00 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 2.519,50 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 2.519,50 0,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 
00.14 2.519,50 0,00 

   Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 

37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 
37.10 2.519,50 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 2.519,50 0,00 

II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10) 00.15 1,00 0,00 

   Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.10.01+39.10.50) 39.10 1,00 0,00 

      Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 39.10.01 0,00 0,00 

III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.10+41.10) 00.16 0,00 0,00 

   Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.10.15+40.10.16) 40.10 0,00 0,00 

      Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli 

(cod 40.10.15.01+40.10.15.02) 
40.10.15 0,00 0,00 

         Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru 

sectiunea de dezvoltare 
40.10.15.02 0,00 0,00 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 34.759,95 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

42.10+43.10) 
00.18 34.759,95 0,00 

   Subventii de la bugetul de stat (cod 

42.10.11+42.10.39+42.10.43+42.10.62+42.10.70) 
42.10 317,50 0,00 

      Subventii de la bugetul d stat catre institutii publice finantate partial sau integral 

din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri 

externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programe 2014-

2020 

42.10.70 317,50 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 34.442,45 0,00 

      Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
43.10.14 23.776,45 0,00 

      Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in 

sanatate (cod 43.10.16.01+43.10.16.02+43.10.16.03) 
43.10.16 9.429,00 0,00 

         Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea aparaturii 

medicale si echipamentelor de comunicatii in urgenta in sanatate 
43.10.16.01 9.429,00 0,00 

      Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 1.237,00 0,00 

   Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari 

aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.10.01 la cod 

48.10.05+48.10.11+48.10.12+48.10.15+48.10.19) 

48.10 910,50 0,00 

      Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) (cod 

48.10.05.01+48.10.05.02+48.10.05.03) 
48.10.05 910,50 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.10.05.01 910,50 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.10 39.151,45 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 1.228,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) 

(cod 58.05.01 la 58.05.03) 
58.05 1.228,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 317,50 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 910,50 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 37.923,45 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 37.923,45 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 37.537,45 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.522,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 35.164,75 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 100,70 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 750,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 386,00 0,00 
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ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 1.615,00 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) 

58 590,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) 

(cod 58.05.01 la 58.05.03) 
58.05 590,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 147,50 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 442,50 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.025,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.025,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.025,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 22,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 997,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 6,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A PERSOANELOR 54.10.10 56,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 56,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 56,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 56,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 50,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 6,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10.50 1.559,00 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) 

58 590,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) 

(cod 58.05.01 la 58.05.03) 
58.05 590,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 147,50 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 442,50 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 969,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 969,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 969,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 22,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 947,00 0,00 

SANATATE 66.10 35.739,45 0,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI 66.10.06 35.739,45 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.10.06.01 35.739,45 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 35.739,45 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 35.739,45 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 35.353,45 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.500,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 33.394,75 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 6,20 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 452,50 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 386,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL 

ANDREI" 
66.10.06.01.01 28.361,25 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 28.361,25 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 28.361,25 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 28.361,25 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 28.041,55 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 6,20 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 313,50 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. 

PARASCHEVA" 
66.10.06.01.02 1.586,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.586,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.586,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.586,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 1.478,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 108,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.10.06.01.03 4.949,20 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.949,20 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 4.949,20 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 4.949,20 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.500,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 3.418,20 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 31,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.10.06.01.06 843,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 843,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 843,00 0,00 
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      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 457,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 457,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 386,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 1.797,00 0,00 

    SERVICII CULTURALE 67.10.03 1.797,00 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) 

58 638,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) 

(cod 58.05.01 la 58.05.03) 
58.05 638,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 170,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 468,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.159,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.159,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.159,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 773,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 94,50 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 291,50 0,00 

        MUZEE 67.10.03.03 1.727,00 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) 

58 638,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) 

(cod 58.05.01 la 58.05.03) 
58.05 638,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 170,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 468,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.089,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.089,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.089,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 773,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 94,50 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 221,50 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.10.03.03.01 4,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 4,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 4,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 4,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.10.03.03.02 71,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 71,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 71,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 71,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 60,50 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 10,50 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII "RASVAN 

ANGHELUTA" 
67.10.03.03.03 1.652,00 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) 

58 638,00 0,00 

      Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime (FEPAM) 

(cod 58.05.01 la 58.05.03) 
58.05 638,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.05.01 170,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.05.02 468,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.014,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.014,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.014,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 773,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 34,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 207,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.10.03.30 70,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.10.03.30.02 70,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 70,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 70,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 70,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 70,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.10 -960,50 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedenti 
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Anexa nr. 3 

 
PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE PENTRU ANUL 2019 ŞI ESTIMĂRILE PENTRU ANII 2020—2022 

 
-mii lei- 

CAPITOL/ 

I/II TOTAL 

CHELTUIELI 

EFECTUATE 

până la 

31.12.2018 

BUGET 

2019 

 ESTIMĂRI 

2020 

 ESTIMĂRI 

2021 

ESTIMĂRI 

2022 

Estimări 

anii 

ulteriori 

GRUPA/ 

SURSA 

  
 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

TOTAL SURSE DE FINANŢARE 
I 932.593,12 30.732,40 467.266,22 248.264,50 142.108,00 44.222,00 0,00 

II 932.593,12 30.732,40 467.266,22 248.264,50 142.108,00 44.222,00 0,00 

 02 Buget local I 863.680,67 30.732,40 419.637,77 241.897,50 135.785,00 35.628,00 0,00 

     din care: II 863.680,67 30.732,40 419.637,77 241.897,50 135.785,00 35.628,00 0,00 

51 Transferuri de capital I 100.295,45 0,00 34.442,45 21.901,00 21.951,00 22.001,00 0,00 

  II 100.295,45 0,00 34.442,45 21.901,00 21.951,00 22.001,00 0,00 

55 Transferuri interne I 7.490,00 0,00 3.490,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

  II 7.490,00 0,00 3.490,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 509.892,50 4.846,00 215.806,50 188.979,00 100.234,00 27,00 0,00 

  II 509.892,50 4.846,00 215.806,50 188.979,00 100.234,00 27,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 246.002,72 25.886,40 165.898,82 31.017,50 11.600,00 11.600,00 0,00 

  II 246.002,72 25.886,40 165.898,82 31.017,50 11.600,00 11.600,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 68.912,45 0,00 47.628,45 6.367,00 6.323,00 8.594,00 0,00 

     din care: II 68.912,45 0,00 47.628,45 6.367,00 6.323,00 8.594,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 67.707,45 0,00 46.423,45 6.367,00 6.323,00 8.594,00 0,00 

  II 67.707,45 0,00 46.423,45 6.367,00 6.323,00 8.594,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

 02 Buget local I 424.412,00 30.075,40 268.851,10 99.633,50 25.252,00 600,00 0,00 

     din care: II 424.412,00 30.075,40 268.851,10 99.633,50 25.252,00 600,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 297.515,00 4.846,00 173.571,00 94.446,00 24.652,00 0,00 0,00 

  II 297.515,00 4.846,00 173.571,00 94.446,00 24.652,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 126.897,00 25.229,40 95.280,10 5.187,50 600,00 600,00 0,00 

  II 126.897,00 25.229,40 95.280,10 5.187,50 600,00 600,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 6.643,00 0,00 22,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 
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     din care: II 6.643,00 0,00 22,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 6.643,00 0,00 22,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 

  II 6.643,00 0,00 22,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

 02 Buget local I 288.294,70 0,00 70.322,70 120.363,00 86.582,00 11.027,00 0,00 

     din care: II 288.294,70 0,00 70.322,70 120.363,00 86.582,00 11.027,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 17.346,00 0,00 27.880,00 94.533,00 75.582,00 27,00 0,00 

  II 17.346,00 0,00 27.880,00 94.533,00 75.582,00 27,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 90.272,70 0,00 42.442,70 25.830,00 11.000,00 11.000,00 0,00 

  II 90.272,70 0,00 42.442,70 25.830,00 11.000,00 11.000,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

 02 Buget local I 43.188,52 657,00 42.531,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 43.188,52 657,00 42.531,52 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020   14.355,50 0,00 14.355,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

    14.355,50 0,00 14.355,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 28.833,02 657,00 28.176,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 28.833,02 657,00 28.176,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 60.769,45 0,00 46.106,45 4.160,00 4.116,00 6.387,00 0,00 

     din care: II 60.769,45 0,00 46.106,45 4.160,00 4.116,00 6.387,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.205,00 0,00 1.205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 59.564,45 0,00 44.901,45 4.160,00 4.116,00 6.387,00 0,00 

  II 59.564,45 0,00 44.901,45 4.160,00 4.116,00 6.387,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 

 02 Buget local I 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

 02 Buget local I 6.999,72 0,00 6.999,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 6.999,72 0,00 6.999,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 662,50 0,00 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 662,50 0,00 662,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 6.337,22 0,00 6.337,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 6.337,22 0,00 6.337,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 59.708,45 0,00 45.045,45 4.160,00 4.116,00 6.387,00 0,00 
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     din care: II 59.708,45 0,00 45.045,45 4.160,00 4.116,00 6.387,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 1.122,00 0,00 1.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.122,00 0,00 1.122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 58.586,45 0,00 43.923,45 4.160,00 4.116,00 6.387,00 0,00 

  II 58.586,45 0,00 43.923,45 4.160,00 4.116,00 6.387,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

 02 Buget local I 22.501,00 657,00 21.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 22.501,00 657,00 21.844,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 893,00 0,00 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 893,00 0,00 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 21.608,00 657,00 20.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 21.608,00 657,00 20.951,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 228,50 0,00 228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 228,50 0,00 228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 228,50 0,00 228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 228,50 0,00 228,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

 02 Buget local I 887,80 0,00 887,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 887,80 0,00 887,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 887,80 0,00 887,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 887,80 0,00 887,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 832,50 0,00 832,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 832,50 0,00 832,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 83,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 83,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 749,50 0,00 749,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 749,50 0,00 749,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

 02 BUGET LOCAL I 881.106,67 30.732,40 437.063,77 241.897,50 135.785,00 35.628,00 0,00 

     din care: II 881.106,67 30.732,40 437.063,77 241.897,50 135.785,00 35.628,00 0,00 

CAPITOL 51.02 I 17.009,00 5.508,00 11.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 17.009,00 5.508,00 11.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 15.979,00 5.508,00 10.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 15.979,00 5.508,00 10.471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 
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71 Active nefinanciare I 14.369,70 4.851,00 9.518,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 14.369,70 4.851,00 9.518,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hangar elicopter şi staţie carburanţi  I 2.878,20 2.564,70 313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

(executie, proiectare si executie bransamente, avize, acorduri, asistenta 

tehnicã) II 2.878,20 2.564,70 313,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parcare supraetajată - Spiatlul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol  I 10.026,00 2.240,80 7.785,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andrei (executie, avize, acorduri, autorizatie de executie, asistenta 

tehnicã) II 10.026,00 2.240,80 7.785,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de încãlzire si climatizare imobile C.J. Galati, strada Eroilor nr. 7 

si nr. 7A I 535,50 15,50 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 535,50 15,50 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatii imobil str. Eroilor nr.7, Galati I 930,00 30,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 930,00 30,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Panou siglã luminoasã Consiliul Judetean Galati (proiectare, executie 

lucrare) I 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 80,00 0,00 80,00 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 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.030,00 0,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.529,30 657,00 872,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.529,30 657,00 872,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 137,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 137,00 0,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desktop all in one   7,20 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimantã multifunctionalã   3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laptop   7,20 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem informatic ptr digitalizarea proceselor de administrare a 

documentelor   119,00 0,00 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 131,50 0,00 131,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectoare RGBW cu led (5 buc)   28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipament pentru mãsurare distante   22,50 0,00 22,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autovehicul utilitar   81,00 0,00 81,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 893,00 0,00 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 893,00 0,00 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicii ptr dezvoltare sistem informatic pentru arhivã electronicã   155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicii 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 

Servicii realizare analiza/diagnoze   238,00 0,00 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 953,00 657,00 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 953,00 657,00 296,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare harti risc natural pentru cutremure si alunecari de teren   938,00 657,00 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mansardare clãdire administrativã Sediu Salã Consiliu   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 444,80 0,00 444,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 444,80 0,00 444,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solutie - backup date retea   13,80 0,00 13,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipamente active retea  - 6 buc   8,40 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Faronics Deep Freeze Standard - 10 buc   3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Windows 10 Profesional Retail USB - 10 buc   11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actualizare licente antivirus ESET Endpoint Protection - 36 buc   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actualizare licente antivirus Bitdefender GravityZone - 66 buc   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Router Gigabit Dual-WAN VPN - 3 buc   3,60 0,00 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente O&O DiskImage ProV14 Professional - 5 buc   2,10 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta Autodesk Autocad LT    2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicii upgrade site web www.cjgalati.ro   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actualizare licenta soft legislatie   7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licentã AutoCAD   2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licentã soft plotter   5,40 0,00 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licentã soft venituri   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft de procesare date Autocad   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Servicii de actualizare licente Oracle   250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft planuri topografice si cadastrale   2,50 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 54.02 
I 528,00 0,00 78,00 100,00 150,00 200,00 0,00 

II 528,00 0,00 78,00 100,00 150,00 200,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 528,00 0,00 78,00 100,00 150,00 200,00 0,00 

  II 528,00 0,00 78,00 100,00 150,00 200,00 0,00 

CAPITOL 60.02 I 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 55,00 0,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare 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 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 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centralã telefonicã   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoturism   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimantã multifunctionalã   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare sistem antiincediu   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 61.02 I 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoutilitarã   300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatie capitalã acoperis-construire sarpantã clãdire tehnicã str. Eroilor 

nr. 20bis   140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 65.02 I 391,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 391,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020   130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Programe din Fondul Social European (FSE)   130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    130,00 0,00 130,00 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 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microbuz scolar   130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 184,00 0,00 184,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoturism (CJRAE)   65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoturism (Liceul Tehnologic "Simion Mehedinti")   65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaun rabatabil mobil ptr. persoane cu dizabilitãti   54,00 0,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect centralã corp B scoala veche si cantinã  (Scoala Prof. Sp. Emil 

Garleanu)   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect parc joaca ( Scoala Prof. Sp. P.P. Neveanu)    25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect Amenajare teren de sport   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente antivirus   2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 66.02 I 200.350,27 3.526,40 109.494,37 45.727,50 20.801,00 20.801,00 0,00 

  II 200.350,27 3.526,40 109.494,37 45.727,50 20.801,00 20.801,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 95.608,45 0,00 33.205,45 20.801,00 20.801,00 20.801,00 0,00 

  II 95.608,45 0,00 33.205,45 20.801,00 20.801,00 20.801,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020   65.303,70 3.409,00 41.555,70 20.339,00 0,00 0,00 0,00 

    65.303,70 3.409,00 41.555,70 20.339,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 39.438,12 117,40 34.733,22 4.587,50 0,00 0,00 0,00 

  II 39.438,12 117,40 34.733,22 4.587,50 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                  
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58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 47.595,00 3.409,00 23.847,00 20.339,00 0,00 0,00 0,00 

  II 47.595,00 3.409,00 23.847,00 20.339,00 0,00 0,00 0,00 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă I 41.457,00 450,00 20.990,00 20.017,00 0,00 0,00 0,00 

 Sf. Apostol Andrei II 41.457,00 450,00 20.990,00 20.017,00 0,00 0,00 0,00 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase  I 826,00 51,00 453,00 322,00 0,00 0,00 0,00 

 Sf. Cuv. Parascheva II 826,00 51,00 453,00 322,00 0,00 0,00 0,00 

Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru 

populatia  I 
3.398,00 

2.908,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

judetelor Vrancea, Buzau, Braila si Galati II 3.398,00 2.908,00 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Unitate Primiri Urgentã, 

Spitalul Clinic    
1.914,00 

0,00 1.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei    1.914,00 0,00 1.914,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 13.576,90 117,40 8.872,00 4.587,50 0,00 0,00 0,00 

  II 13.576,90 117,40 8.872,00 4.587,50 0,00 0,00 0,00 

Laborator microbiologie moleculară pentru evaluarea imunologică şi 

virusologică a I 11.656,40 68,90 7.000,00 4.587,50 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, autorizatie desfiintare   II 11.656,40 68,90 7.000,00 4.587,50 0,00 0,00 0,00 

Lucrãri tehnico-edilitare si sitematizare verticalã aferente investitiei 

Locuinte ptr tineri, I 
1.188,00 

47,50 1.140,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

destinate închirierii specialistilor din sãnãtate, judetul Galati II 1.188,00 47,50 1.140,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desfiintare garaj - Corp C23 - Spitalul Clinic de Boli infectioase "Sf. 

Cuv. Parascheva" I 
32,50 

1,00 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 32,50 1,00 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deviere retele electrice Spitalul Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol 

Andrei  I 
700,00 

0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 17.346,00 0,00 17.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 17.346,00 0,00 17.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dotarea Ambulatoriului integrat de specialitate al Spitalului 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 
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Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate   I 
166,00 

0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

al Spitalului de Pneumoftiziologie Galati II 166,00 0,00 166,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate   I 
11.900,00 

0,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

al Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei II 11.900,00 0,00 11.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate   I 
5.270,00 

0,00 5.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

al Spitalului orãsenesc Tg. Bujor II 5.270,00 0,00 5.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al  I 10,00 
0,00 

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spitalului de Pneumoftiziologie II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clãdire pentru relocare sediu prosectura medicinã legalã I 10.350,00 0,00 10.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10.350,00 0,00 10.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inchidere perimetralã partialã cu panouri usoare neportante Sectia 

Radioterapie din  I 140,00 
0,00 

140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spitalul Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei  II 140,00 0,00 140,00 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 362,70 0,00 362,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 362,70 0,00 362,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 11.945,00 0,00 15.361,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 11.945,00 0,00 15.361,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 362,70 0,00 362,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 362,70 0,00 362,70 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 

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 

71 Active nefinanciare I 3.416,22 0,00 3.416,22 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 3.416,22 0,00 3.416,22 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 
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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   4,09 0,00 4,09 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   9,04 0,00 9,04 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   78,06 0,00 78,06 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   10,95 0,00 10,95 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   25,13 0,00 25,13 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   13,44 0,00 13,44 0,00 0,00 0,00 0,00 

laser CO2 - 1 buc   125,66 0,00 125,66 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   17,47 0,00 17,47 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   9,09 0,00 9,09 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 

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 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 
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71 Active nefinanciare I 11.945,00 0,00 11.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 11.945,00 0,00 11.945,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inchidere perimetralã spatiu tehnic Sectia Radioterapie (SF)   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului de Pneumoftiziologie (PT, DE, avize, cote, 

taxe)   

156,00 0,00 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei 

(PT, DE, studii, avize, cote, taxe)   

5.340,00 0,00 5.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de 

Specialitate al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor (PT, DE, studii, avize, 

cote, taxe)   

5.275,00 0,00 5.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Unitate Primiri Urgentã, 

Spitalul Clinic  

Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei (PT, DE, avize, studii, cote, 

taxe)   

1.024,00 0,00 1.024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Deviere retele electrice Spiatlul Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol 

Andrei (PT)   
60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construire pavilion Pediatrie si modernizare Spital Orãsenesc Tg. Bujor  

(DE, avize, cote, taxe)   
35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Infiintare sistem de încãlzire Serviciul de Ambulantã Judetean Galati  

(SF, PT, DE, DTOE, DTAC, avize, sa)   
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare Compartiment Cardiologie Interventionala (studii, avize, sa)   80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 67.02 I 50.305,20 1.257,80 32.539,40 13.633,00 1.875,00 1.000,00 0,00 

  II 50.305,20 1.257,80 32.539,40 13.633,00 1.875,00 1.000,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 4.159,00 0,00 1.159,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

  II 4.159,00 0,00 1.159,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 5.558,00 290,00 1.590,00 2.803,00 875,00 0,00 0,00 

  II 5.558,00 290,00 1.590,00 2.803,00 875,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 40.588,20 967,80 29.790,40 9.830,00 0,00 0,00 0,00 

  II 40.588,20 967,80 29.790,40 9.830,00 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 5.558,00 290,00 1.590,00 2.803,00 875,00 0,00 0,00 

  II 5.558,00 290,00 1.590,00 2.803,00 875,00 0,00 0,00 

Restaurare si Amenajare Muzeul "Casa Colectiilor" (fosta Farmacie 

Tinc)  I 
3.139,00 171,00 635,00 1.458,00 875,00 0,00 0,00 

  II 3.139,00 171,00 635,00 1.458,00 875,00 0,00 0,00 

Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul "Casa Cuza Vodã" I 2.419,00 119,00 955,00 1.345,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 2.419,00 119,00 955,00 1.345,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 25.120,20 967,80 24.152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 25.120,20 967,80 24.152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construcție Muzeul de Artã Vizualã Galati I 25.120,20 967,80 24.152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 25.120,20 967,80 24.152,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 14.830,00 0,00 5.000,00 9.830,00 0,00 0,00 0,00 

  II 14.830,00 0,00 5.000,00 9.830,00 0,00 0,00 0,00 

Clãdire didacticã ptr. plante exotice I 14.830,00 0,00 5.000,00 9.830,00 0,00 0,00 0,00 

  II 14.830,00 0,00 5.000,00 9.830,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 638,00 0,00 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 133,00 0,00 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 133,00 0,00 133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimante multifunctionale - 2 buc   48,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pltaforma de acces ptr persoane cu handicap Biblioteca V.A. Urechia   85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 480,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere si amenajare Centrul Cultural Dunãrea de Jos (documentatie 

tehnicã,  

studii teren, avize, acorduri sa)   

30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parc terapeutic Complexul Muzeal de Stiintele Naturii 

(documentatii tehnice ptr avize, acorduri, alte studii)   
25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restaurare si amenajare sediu Comisia Europeanã a Dunãrii (DT, DALI, 

alte studii)   
130,00 0,00 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Baza de agrement cu specific pescãresc Zãtun 2 (SF, PT, DE, studii, 

taxe, comisioane, verificare, sa)   
155,00 0,00 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare spatii de creatie plasticã si expozitii în aer liber aferente 

Muzeului de Artã   
90,00 0,00 90,00 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)   

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft management Biblioteca V.A. Urechia   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 68.02 I 17.268,50 2.382,50 13.086,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 17.268,50 2.382,50 13.086,00 600,00 600,00 600,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020   32,80 0,00 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

    32,80 0,00 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 17.235,70 2.382,50 13.053,20 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 17.235,70 2.382,50 13.053,20 600,00 600,00 600,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 15.949,00 2.382,50 11.766,50 600,00 600,00 600,00 0,00 

  II 15.949,00 2.382,50 11.766,50 600,00 600,00 600,00 0,00 

Extindere capacitate cazare cu 50 de paturi UMS Gãnesti I 14.085,00 2.374,50 11.710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 14.085,00 2.374,50 11.710,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scarã exterioarã Iovan Iorgovan I 1.864,00 8,00 56,00 600,00 600,00 600,00   

  II 1.864,00 8,00 56,00 600,00 600,00 600,00   

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 517,20 0,00 517,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 517,20 0,00 517,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alimentare cu energie electricã ptr extinderea capacitã de cazare cu 50 

de paturi la I 517,20 0,00 517,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

UMS Gãnesti II 517,20 0,00 517,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020   32,80 0,00 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

    32,80 0,00 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 769,50 0,00 769,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 769,50 0,00 769,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 32,80 0,00 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 32,80 0,00 32,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

aer conditionat   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

laptop   11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

imprimantã   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

mobilier dormitor - 3 buc   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

mobilier bucãtãrie - 1 buc   3,80 0,00 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 622,50 0,00 622,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 622,50 0,00 622,50 0,00 0,00 0,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 12 din septembrie 2019 

 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

centralã termicã - 6 buc   80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

sistem alarmã incendiu cablat - 1 buc   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

elevator - 2 buc   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap vertical inox cu usi glisante - 6 buc   26,80 0,00 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

masa tip dulap inox cu rebord si usi glisante - 7 buc   22,40 0,00 22,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap frigorific cu 2 usi, capacitate 1300 l - 2 buc   12,10 0,00 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

dulap frigorific cu 2 usi, capacitate 650 l - 2 buc   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

rastel inox cu 4 rafturi pline - 6 buc   15,70 0,00 15,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

masã prelucrare carne/peste - 1 buc   2,70 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

masã preparare legume - 2 buc   6,60 0,00 6,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

masinã de gãtit electricã cu 6 plite rotunde si cuptor  - 1 buc   14,70 0,00 14,70 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   36,50 0,00 36,50 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   23,80 0,00 23,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

sistem de control acces - 1 buc   17,90 0,00 17,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 106,00 0,00 106,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare invelitoare acoperis Centrul de Primire copii in regim urgenta 

"Irene & Stuart"(PT)   
45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect ; Inchidere CACCES Galati si infiintarea de Case de Tip Familial 

si infiintarea unui Centru de Zi (SF/DALI)   
48,00 0,00 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect tehnic pentru sistemul de avertizare si alarmare la incendiu 

Centrul Maria   
7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Experiza geotehnica sediu DGASPC Galati   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Platforme computerizate de evaluare psihologicã   41,00 0,00 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 74.02 I 2.963,00 483,00 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.963,00 483,00 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 2.963,00 483,00 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.963,00 483,00 2.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 1.233,00 483,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 1.233,00 483,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Galati 

(documentatie tehnicã, SF,   I 
1.233,00 483,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

documentatie avize, acorduri, autorizatii, raport EIA, documentatie Aviz 

Natura 2000, 

 studiu de fundamentare sa) II 

1.233,00 483,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 1.730,00 0,00 1.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.730,00 0,00 1.730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare   1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incinerator mobil si echipamente de transport conexe   1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 230,00 0,00 230,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Incinerator mobil si echipamente de transport conexe (studii teren, 

documentatii, avize 

 si acorduri, studii specialitate)   

80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Planul judetean de gestionare a deseurilor   130,00 0,00 130,00 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"   

20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 80.02 I 7.490,00 0,00 3.490,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

  II 7.490,00 0,00 3.490,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

55 Transferuri interne I 7.490,00 0,00 3.490,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

  II 7.490,00 0,00 3.490,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 

CAPITOL 84.02 I 584.306,70 17.574,70 263.509,00 181.837,00 110.359,00 11.027,00 0,00 

  II 584.306,70 17.574,70 263.509,00 181.837,00 110.359,00 11.027,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 455.184,00 1.147,00 188.814,00 165.837,00 99.359,00 27,00 0,00 

  II 455.184,00 1.147,00 188.814,00 165.837,00 99.359,00 27,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 129.122,70 16.427,70 74.695,00 16.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 

  II 129.122,70 16.427,70 74.695,00 16.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 244.362,00 1.147,00 148.134,00 71.304,00 23.777,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 244.362,00 1.147,00 148.134,00 71.304,00 23.777,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între I 71.713,00 327,00 47.838,00 23.548,00 0,00 0,00 0,00 
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localitãtile 

Vârlezi-Tg.Bujor-Umbrãresti-Viile-Fârtãnesti-Foltesti (DJ 242) (FEDR) II 71.713,00 327,00 47.838,00 23.548,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitãtile I 
63.892,00 456,00 55.613,00 7.823,00 0,00 0,00 0,00 

Matca-Valea Mãrului-Cudalbi-Slobozia Conachi-Smârdan (DJ 251) 

(FEDR) II 
63.892,00 456,00 55.613,00 7.823,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

traseul I 
43.155,00 292,00 23.098,00 19.765,00 0,00 0,00 0,00 

Buciumeni-Nicoresti-Cosmesti-Movileni-Barcea (DJ 252) (FEDR) II 43.155,00 292,00 23.098,00 19.765,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitãtile  I 
65.602,00 72,00 21.585,00 20.168,00 23.777,00 0,00 0,00 

Pechea-Rediu-Cuca-Fârtãnesti-Mãstãcani (DJ 255) II 65.602,00 72,00 21.585,00 20.168,00 23.777,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 56.648,20 16.427,70 40.220,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 56.648,20 16.427,70 40.220,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizare drumuri judeţene în judeţul Galaţi I 12.426,90 8.781,30 3.645,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.426,90 8.781,30 3.645,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare tronsoane DJ 242B Beresti-Târgu Bujor si DJ 251 Tecuci-

Matca  I 
42.754,00 6.854,00 35.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 42.754,00 6.854,00 35.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Refacere pod la Valea Mãrului peste Valea Gãunoasa pe DJ 251G (pod 

nou)  I 
1.467,30 792,40 674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

si refacere zonã pod II 1.467,30 792,40 674,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 198.022,00 0,00 27.880,00 94.533,00 75.582,00 27,00 0,00 

  II 198.022,00 0,00 27.880,00 94.533,00 75.582,00 27,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitãtile  I 
38.828,00 0,00 20.006,00 18.822,00 0,00 0,00 0,00 

Corod-Drãguseni (DJ 251A) II 38.828,00 0,00 20.006,00 18.822,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitãtile  I 
33.422,00 0,00 950,00 16.000,00 16.472,00 0,00 0,00 

Ivesti-Grivita (DJ 254) II 33.422,00 0,00 950,00 16.000,00 16.472,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

drumul judetean  I 
4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

DJ 242A  II 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere si modernizare Varianta ocolitoare a municipiului Galati I 121.272,00 0,00 2.424,00 59.711,00 59.110,00 27,00 0,00 

  II 121.272,00 0,00 2.424,00 59.711,00 59.110,00 27,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 64.425,50 0,00 26.425,50 16.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 

  II 64.425,50 0,00 26.425,50 16.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 
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Reabilitare si consolidare poduri si podete  I 11.614,50 0,00 614,50 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 

  II 11.614,50 0,00 614,50 0,00 5.000,00 6.000,00 0,00 

Poduri si accese I 13.115,00 0,00 2.115,00 0,00 6.000,00 5.000,00 0,00 

  II 13.115,00 0,00 2.115,00 0,00 6.000,00 5.000,00 0,00 

Refacere poduri si drumuri judetene afectate de calamitãtile naturale 

2018 I 
3.126,00 0,00 3.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 3.126,00 0,00 3.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Refacere drumuri judetene afectate de calamitãtile naturale 2018 I 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 560,00 0,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizare drumuri judeţene în judeţul Galaţi I 31.000,00 0,00 15.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 

  II 31.000,00 0,00 15.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe  I 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

pe drumul judetean DJ 242A II 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

traseul Bãneasa-Rogojeni I 
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 (DJ 242D) 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 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 8.049,00 0,00 8.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 8.049,00 0,00 8.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Achizitie bunuri imobiliare ptr "Modernizare si extindere variantã 

ocolitoare a 

 municipiului Galati"   12.800,00 0,00 12.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020                 

                  

Mobilier                  

                  

71 Active nefinanciare I 0,00             

  II 0,00             

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 8.049,00 0,00 8.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 8.049,00 0,00 8.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1. 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:   

6.674,00 0,00 6.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

drumul judetean  

DJ 242A (PT, comisioane, cote, taxe)   

1.174,00 0,00 1.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Aeroport international in judetul Galati (SF, studii teren, strategie 

operationalã,  

documente tehnice conexe, sa)   

4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Documentatii cadastrale si alte cheltuieli pentru drumuri   1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe 

traseul Bãneasa-Rogojeni" (DJ 242D) (PT, comisioane, cote, taxe)   
1.375,00 0,00 1.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 VENITURI PROPRII I 68.912,45 0,00 47.628,45 6.367,00 6.323,00 8.594,00 0,00 

     din care: II 68.912,45 0,00 47.628,45 6.367,00 6.323,00 8.594,00 0,00 

CAPITOL 54.10 I 8.236,00 0,00 1.615,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 

  II 8.236,00 0,00 1.615,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 7.646,00 0,00 1.025,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 

  II 7.646,00 0,00 1.025,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 6.643,00 0,00 22,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 

  II 6.643,00 0,00 22,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 

Sistem de semnalizare la incendiu la Baza de agrement Zãtun I 6.643,00 0,00 22,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 

  II 6.643,00 0,00 22,00 2.207,00 2.207,00 2.207,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 1.003,00 0,00 1.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.003,00 0,00 1.003,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilaj de cosire si întretinere luciu apã   590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 997,00 0,00 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 997,00 0,00 997,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoturism Dacia Logan   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoutilitarã (2 buc)   170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Drujbã (3 buc)   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masinã rotopercutoare pentru beton (1 buc)   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Motocoasã (3 buc)   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Motoburghiu pentru sãpat gropi (1 buc)   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Utilaj de cosire si întretinere luciu apã   590,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tocãtor vegetatie lemnoasã (1 buc)   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Microsoft Office    6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 66.10 I 55.552,45 0,00 44.239,45 3.110,00 3.016,00 5.187,00 0,00 

  II 55.552,45 0,00 44.239,45 3.110,00 3.016,00 5.187,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 55.552,45 0,00 44.239,45 3.110,00 3.016,00 5.187,00   

  II 55.552,45 0,00 44.239,45 3.110,00 3.016,00 5.187,00   

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare 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 

Consolidare si modernizare Corp E - Bucãtãrie 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 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 54.052,45 0,00 42.739,45 3.110,00 3.016,00 5.187,00 0,00 

  II 54.052,45 0,00 42.739,45 3.110,00 3.016,00 5.187,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 53.213,95 0,00 41.900,95 3.110,00 3.016,00 5.187,00 0,00 

  II 53.213,95 0,00 41.900,95 3.110,00 3.016,00 5.187,00 0,00 

Videoendoscop compatibil cu sistemul de videoendoscopie Pentax   270,00 0,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sterilizator minim 700 litri cu statie de  osmoza inversa    258,00 0,00 258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Statie tratare apa prin osmoza inversa cu 2 membrane   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat radiologie cu scopie si grafie   2.223,00 0,00 2.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf Doppler color 3 D   376,00 0,00 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat radiologie cu brat mobil   1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mamograf   650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modul Sterilizare complet echipat   1.900,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Computer Tomograf  128 slice-uri   3.125,00 0,00 3.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf multidisciplinar    250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitor functii vitale   256,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Seringi automate (Injectomate )   400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipament PET CT inclusiv amenajare spatiu, instalare si punere în 

functiune    8.500,00 
0,00 

8.500,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Masã ginecologie   250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina de spalat profesionala   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Saltea masa compatibila CT SOMATOM   6,20 0,00 6,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dispozitiv mobil verificare si deserializare   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem full Hd laparoscopic   2.166,30 0,00 2.166,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Rezervor condens   72,00 0,00 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem complet ptr interventii neurochirurgicale   5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Trusã complet echipatã laparoscopie   565,25 0,00 565,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

Server IT   24,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina automatã de developat filme RX 2 buc   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hotã cu flux laminar vertical pentru bacteriologie 1 buc   35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concentrator de oxigen 5 buc   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrala telefonica IP,cu telefoane - livrare , instalare, configurare si 

punere in functiune   
33,50 0,00 

33,50 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipament tip router   4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina de taiat legume cu Kit 5 discuri   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat Roentgendiagnostic (postgrafie) direct digital 4 buc   3.212,00 0,00 3.212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microscop optic binocular 1 buc   3,20 0,00 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dispozitiv de încãlzit sânge si dezghetat plasmã   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UVC - metru 1 buc   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pachet TC dispozitiv portabil PDA verificare si deserializare 

medicamente – 3buc.   45,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

Echipament ASTRUP - Analizor Gaze si Elecroliti   69,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipament PCR (POLYMERASE CHAIN REACTION)   546,00 0,00 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microscop optic pentru hematologie   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microscop hematologie (cu monitor si aparat foto)    79,00 0,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor automat de hematologie   210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lampi Germicide    9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor automat de urini si sediment urinar    458,00 0,00 458,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nebulizator   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Distilator   35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalatie de protectie la trãsnet   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Defibrilator   64,50 0,00 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitor functii vitale nou nãscuti   24,50 0,00 24,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Electrocardiograf   14,50 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nebulizator   14,50 0,00 14,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Analizor semiutomat de urinã   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Statie locala de producere oxigen medical   143,00 0,00 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa de operatie   91,00 0,00 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pat de nastere   66,00 0,00 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 148,50 0,00 148,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 148,50 0,00 148,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare cladire pentru relocare serviciu Prosectura Medicina Legala 

(studii, avize, sa) 
  135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare in continuare-Actualizare documentaie tehnica pentru obiectiv 

de investitii ,, Consolidare si modernizare Corp E- Bucatarie'' - verificare 

cu verificatori de proiecte DALI, documentatie avize   

4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare rampã gunoi   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor               0,00 

71 Active nefinanciare I 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 690,00 0,00 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modul aplicatie în vederea implementãrii sistemului national de 

verificare a medicamentelor   
7,00 0,00 

7,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente     21,50 0,00 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem interventional hemodinamic   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta de utilizare Modul VDM-Sistem Informatic Hipocrate versiunea 

H3-Concept   
6,20 0,00 

6,20 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta pentru echipament routerFirewall tip Fortigate100D   5,80 0,00 5,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Certificate digitale (semnatura electronica) 25 buc   2,60 0,00 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta GS 1 FARMA   0,30 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta utilizare software GPS 2 buc   0,60 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Program informatic de elaborare, analizã si calcul devize ptr constructii 

si instalatii   2,00 
0,00 

2,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta HIPOCRATE modul VDM -1 buc.Modul de interconectare 

echipamente scanare compatibile cu  Pachet TC dispozitiv portabil PDA 

verificare si deserializare medicamente    7,00 0,00 7,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Window 10 Pro -80 buc, Licente (semnatura electronica, 

semnatura electronica renewed, antivirus , antivirus renewed) 27 buc   101,00 0,00 101,00 
0,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare 

și a clădirii afectate 

Spălătorie, bloc alimentar și compartiment sterilizare Spital Tg. Bujor 

  1.087,00 701,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(RK) 

CAPITOL 67.10 I 5.124,00 0,00 1.774,00 1.050,00 1.100,00 1.200,00 0,00 

  II 5.124,00 0,00 1.774,00 1.050,00 1.100,00 1.200,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 4.509,00 0,00 1.159,00 1.050,00 1.100,00 1.200,00 0,00 

  II 4.509,00 0,00 1.159,00 1.050,00 1.100,00 1.200,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 4.509,00 0,00 1.159,00 1.050,00 1.100,00 1.200,00 0,00 

  II 4.509,00 0,00 1.159,00 1.050,00 1.100,00 1.200,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 532,00 0,00 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 532,00 0,00 532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acvarii pentru expunere căluți de mare și meduze – 2 buc   315,00 0,00 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Panou interativ multi-touch de mari dimensiuni   157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sisteme de realitate virtuală complete – 4 buc   28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sisteme de calcul desktop PC – 4 buc   32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 4.375,50 0,00 1.025,50 1.050,00 1.100,00 1.200,00 0,00 

  II 4.375,50 0,00 1.025,50 1.050,00 1.100,00 1.200,00 0,00 

Microscop biologic - 2 buc   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaner optic - 1 buc   4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem GNSS-GPS arheologie - 1 buc   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centralã Muzeul de Artã str. Tecuci   4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acvarii pentru expunere căluți de mare și meduze – 2 buc   421,00 0,00 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Panou interativ multi-touch de mari dimensiuni   157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sisteme de realitate virtuală complete – 4 buc   28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sisteme de calcul desktop PC – 4 buc   32,00 0,00 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de climatizare Sală Auditorium   97,00 0,00 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Butaforie expoziție temporară – 20 buc   80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Server rack-abil Intel Xeon   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lămpi Sim 5H pentru sistemul de proiecții – 4 buc   22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Montură ecuatorială    7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaner Herbar A3   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

Ultracongelator Herbar   23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pompă sistem irigație    7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spectrofotometru 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 

Echipament incălzire sistem acvarii marin- 2 seturi   14,00 0,00 14,00 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 

Tractor tuns gazon   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Remorcă tractor tuns gazon   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scarificator gazon și iarbă   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Panou exterior denumire instituție – 2 buc   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatie capitalã acoperis sediu administrativ str. Domneascã nr. 61   70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprejmuire habitat exterior struti (DALI)   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprejmuire habitat exterior ponei si asini (DALI)   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor         0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte cu finanţare din FEN  aferente cadrului financiar 2014-2020 I 83,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 83,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aplicație software pentru Panou interactiv multi-touch   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aplicații software pentru Sistemele de realitate virtuală (VR)* - 2 buc   68,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 53,50 0,00 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 53,50 0,00 53,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licență soft spectacol Planetariu   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licențe soft securitate – 50 buc   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licențe Windows 10 – 20 buc   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licențe Office Proffesional – 20 buc   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft AutoCAD LT   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft Corel DRAW   3,50 0,00 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Anexa nr. 4 

 

 

 

Repartizarea sumei de 6.238 mii lei, din excedentul anilor precedenţi, pentru lucrări de investiţii 

pe anul 2019 

 

 

Denumire obiectiv 
Valoare 

- mii lei - 

Parcare supraetajată - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 1.020,00 

Panou siglă luminoasă Consiliul Judeţean Galaţi 80,00 

Dotare Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 250,00 

Extinderea capacităţii de cazare cu 50 de paturi la UMS Găneşti 400,00 

Închidere perimetrală parţială cu panouri uşoare neportante Secţia Radioterapie din 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi 
140,00 

Platformă de acces pentru persoane cu handicap, Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi 85,00 

Construcție Muzeul de Artă Vizuală Galaţi 2.500,00 

Proiecte cu finanţare nerambursabilă 1.763,00 
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HOTĂRÂREA NR. 206 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de învăţământ special 
finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2019—2020 (octombrie 2019 – iunie 2020) 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.064/24.09.2019 

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 nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere nota de fundamentare a Liceului Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi comunicată cu adresa nr. 

4454 din 13.09.2019 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 10280 din 13.09.2019; 
Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi comunicată cu adresa 

nr. 7054 din 16.09.2019 şi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 10280 din 16.09.2019; 
Având în vedere nota de fundamentare a Şcolii Profesionale Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi comunicată cu adresa nr. 

2809 din 19.09.2019 și înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 10280 din 19.09.2019; 
Având in vedere nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci comunicată cu 

adresa nr. 1611 din 16.09.2019 şi înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 10280 din 18.09.2019; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) și b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 
Având în vedere prevederile art. 82 şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 4, 13 lit. a), 14, 17 şi 19 din Anexa privind Criteriile generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 
5576/07.10.2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. b) şi ale art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 50/2019 – Legea bugetului de stat pe 
anul 2019; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă acordarea unui număr de 248 burse de ajutor social elevilor care frecventează cursurile instituţiilor de 
învăţământ special finanţate de Consiliul Judeţean Galaţi pentru anul şcolar 2019—2020 (octombrie 2019 – iunie 2020). 

 
Art.2. Cuantumul unei burse de ajutor social se stabileşte la suma de 100 lei/elev/lună, în limitele fondurilor repartizate 

şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. 
 
Art.3. Responsabilitatea primirii cererilor, a verificării documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor de acordare a 

burselor de ajutor social şi stabilirea listei beneficiarilor acestor burse aparţine în integralitate comisiei de atribuire a burselor 
constituită la nivelul unităţii de învăţământ. 

 
Art.4. Bursele de ajutor social vor fi acordate din bugetul propriu al judeţului Galaţi, din sumele defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat, prin unităţi de învăţământ. 
 
Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor de învăţământ special finanţate de Consiliul 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, 2 octombrie 2019 

 
HOTĂRÂREA NR. 207 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii care au absolvit la unităţi de învăţământ din 
mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu 
Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, şi consilierii judeţeni Alexandru NECHIFOR, 
Georgiana–Iuliana RUSU, Constantin GROSU, Magdalena GAIU şi Anghel-Costel CĂLUEAN; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.941/11.09.2019 

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

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 nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 

9941/05.09.2019; 
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Având în vedere prevederile art. 9 alin. (7) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 12 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) şi e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a premiilor pentru elevii care au absolvit la unități de învățământ din 
mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. 
 
Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează aplicarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 

230/26.10.2018 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor pentru elevii cu rezultate deosebite la admiterea în 
liceu. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                   Publicată astăzi, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 

 

REGULAMENT DE ACORDARE A PREMIILOR PENTRU ELEVII CARE AU ABSOLVIT LA UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 

MEDIUL RURAL CU REZULTATE DEOSEBITE LA ADMITEREA ÎN LICEU 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale: 

Art. 1. Promovarea şi susţinerea performanţei în educaţie constituie un obiectiv important pentru Consiliul Judeţean Galaţi.  

Art. 2. Prin premierea elevilor se răsplăteşte efortul depus de aceştia în obţinerea de rezultate deosebite la admiterea în liceu.  

Art. 3. (1) Niciun elev nu poate fi avantajat sau discriminat cu privire la acordarea premiului pe criterii de sex, naţionalitate, religie sau rasă. 

(2) Criteriul de departajare îl constituie rezultatele obţinute la admiterea în liceu. 

Art. 4. Vor fi premiaţi elevii care au absolvit la unități de învățământ gimnazial din mediul rural din judeţul Galaţi şi care au obţinut la admiterea în liceu medii de peste 9,00. 

Art. 5. Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi va transmite anual Consiliului Judeţean Galaţi o situaţie privind elevii care au absolvit la unități de învățământ gimnazial din mediul rural din 

judeţul Galaţi şi care au obţinut la admiterea în liceu medii de peste 9,00. 

 

CAPITOLUL II – Cadrul legal: 

Art. 6. Potrivit prevederilor legale, autorităţile publice au obligaţia să sprijine educaţia. La baza elaborării acestui regulament stau prevederile: 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Legii nr. 1/2001 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Normelor metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi 

unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin H.G. nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar. 

 

CAPITOLUL III – Alocarea resurselor financiare: 

Art. 7. Suma aferentă premierii se va aloca anual din bugetul propriu al judeţului Galaţi. 

 

CAPITOLUL IV – Locul şi perioada desfăşurării premierii: 

Art. 8. Acordarea premiilor elevilor cu rezultate deosebite la admiterea în liceu va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, în cadrul unei şedinţe de plen. 

 

CAPITOLUL V – Modalitatea de acordare a premiilor şi cuantumul acestora: 

Art. 9. În cadrul evenimentului vor fi premiaţi, conform situaţiei întocmite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Galați, elevii care au absolvit la unități de învățământ gimnazial din mediul 

rural din judeţul Galaţi şi care au obţinut la admiterea în liceu medii de peste 9,00. 

Art. 10. Suma prevăzută la art. 7 se va împărţi în mod egal la numărul de elevi specificaţi la art. 4. 

 

CAPITOLUL VI – Dispoziţii finale: 

Art. 11. Prevederile prezentului regulament se aplică începând cu anul școlar 2019—2020. 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 208 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: premierea elevilor care au absolvit la unităţi de învăţământ din mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în 
liceu în anul şcolar 2019—2020 
Iniţiatori: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA, şi consilierii judeţeni Alexandru NECHIFOR, 
Georgiana–Iuliana RUSU, Constantin GROSU, Magdalena GAIU şi Anghel-Costel CĂLUEAN; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 9.941/20.09.2019 

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

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 nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Regulamentul de acordare a premiilor pentru elevii care au absolvit la unităţi de învăţământ din 

mediul rural cu rezultate deosebite la admiterea în liceu; 
Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 12570/04.09.2019 şi lista nominală anexată, 

înregistrate la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 9941/05.09.2019; 
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (7) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) şi alin. (5) lit. a) şi e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

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

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se premiază cu suma de 1.000 lei fiecare elev care a absolvit la o unitate de învăţământ din mediul rural, care a 
obţinut media peste 9,00 la admiterea în liceu în anul şcolar 2019—2020, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.   

 
Art.2. Sumele aferente premierii se vor aloca din bugetul propriu al judeţului Galaţi. 
 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Inspectoratului Şcolar 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, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

Nr. 

crt. 
Nume 

Iniţiala 

tatălui 
Prenume 

Media 

admitere 
Şcoala de provenienţă Liceul la care a fost admis 

1 SĂLĂVĂSTRU T BEATRICE ELENA 9,97 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION 

CREANGĂ”, SAT TĂLPIGI, COMUNA 

GHIDIGENI 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

2 GHEONEA I NAOMI DENISA 9,89 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, COMUNA 

CUDALBI 

COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE 

ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

3 BLÎNDU C CLAUDIU 9,77 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DOAMNA 

NICA”, COMUNA VALEA MĂRULUI 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

4 CIORÎŢĂ V ELENA ALEXANDRA 9,77 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, COMUNA 

LIEȘTI 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

5 ILIE DO ANDRA 9,77 

LICEUL TEHNOLOGIC “TUDOR 

VLADIMIRESCU”, COMUNA TUDOR 

VLADIMIRESCU 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

6 ONEA Ș FLAVIA ALEXANDRA 9,71 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

NĂMOLOASA 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

7 DUMITRESCU P CRISTIANA 9,69 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. TREI 

IERARHI”, SAT HANU CONACHI, 

COMUNA FUNDENI 

COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE 

ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

8 DUMITRACHE E RĂDUCU GEORGIAN 9,67 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE 

LUCHIAN”, COMUNA PISCU 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

9 ALEXANDRU C DARIA MIRUNA 9,67 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SFÂNTA 

CUVIOASĂ PARASCHEVA”, COMUNA 

SMÂRDAN 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

10 NEGRU I NICUȘOR GABRIEL 9,67 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. TREI 

IERARHI”, SAT HANU CONACHI, 

COMUNA FUNDENI 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

11 ARION P LAURA 9,65 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, COMUNA 

CUDALBI 

COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE 

ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

12 GÎRLIANU I ADRIAN 9,65 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

LIEȘTI 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

13 PURICE SUSANU N MARIO ANDREI 9,65 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL 

NICOLAE”, COMUNA LIEȘTI 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

14 CREȚU V ȘTEFANIA RUTH 9,64 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA 

LIEȘTI 

COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE 

ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

15 DIMOFTE M THEODOR FLORENTIN 9,63 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL 

NICOLAE”, COMUNA VÎNĂTORI 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

16 POPOVICI I ANA MĂDĂLINA 9,59 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE 

CANTEMIR”, COMUNA MATCA 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

17 ALECU Z GEORGIANA 9,59 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

GRIVIȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE 

ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

18 PAVEL M BIANCA MIRUNA 9,58 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “UNIREA”, 

COMUNA BRANIȘTEA 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 
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19 NEACȘU G MĂDĂLIN MARIAN 9,56 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

LIEȘTI 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

20 ISTRATE M ANDREEA 9,53 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE 

CANTEMIR”, COMUNA MATCA 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

21 STOICA A IULIA TEODORA 9,49 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

INDEPENDENȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE 

ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

22 ANDREI C ESTERA 9,49 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

MATCA 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

23 CARAGEA I ALEXIA-MARIA 9,43 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE 

BURLUI”, COMUNA SUCEVENI 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

24 CAPOTĂ M ANDRA LORENA 9,43 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ADVENTISTĂ, 

COMUNA MATCA 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

25 DONIGA I DIANA 9,41 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION 

CREANGĂ”, SAT TĂLPIGI, COMUNA 

GHIDIGENI 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

26 SIMA M DORINA ANDRA 9,40 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA 

DOAMNA”, COMUNA CUZA VODĂ 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

27 MUSTAȚĂ GI MARIA 9,38 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

MATCA 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

28 OIŢĂ G DENISA VIOLETA 9,37 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “TUDOR 

PAMFILE”, COMUNA ȚEPU 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

29 IONAȘCU D ANDREI 9,37 
LICEUL TEHNOLOGIC “COSTACHE 

CONACHI”, COMUNA PECHEA 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

30 CODIȚĂ M DENIS GABRIEL 9,37 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAIL ȘI 

GAVRIL”, SAT MIHAIL 

KOGĂLNICEANU, COMUNA SMÂRDAN 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

31 BORȘAN M PATRISIA 9,37 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

LIEȘTI 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

32 NECULIȚĂ I BIANCA-IONELA 9,36 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRU RAREȘ”, 

COMUNA FRUMUȘIȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

33 ROTARU I CRISTINA DOINIȚA 9,35 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ENE 

PATRICIU”, COMUNA SMULȚI 

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU 

IOAN CUZA”, LOCALITATEA GALAȚI 

34 DĂNĂILĂ SP MIHAI TEODOR 9,33 
LICEUL TEHNOLOGIC “COSTACHE 

CONACHI”, COMUNA PECHEA 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

35 MATEI G CRISTINA CORINA 9,33 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE 

CANTEMIR”, COMUNA MATCA 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

36 MUNTEANU DI MARIAN CRISTIAN 9,32 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “UNIREA”, 

COMUNA BRANIȘTEA 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

37 LUNGU M MARIA MĂDĂLINA 9,31 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL 

IERARH NICOLAE”, COMUNA 

VLĂDEȘTI 

COLEGIUL ECONOMIC “VIRGIL 

MADGEARU”, LOCALITATEA GALAȚI 

38 RAȚĂ C DARIA 9,3 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE 

CANTEMIR”, COMUNA MATCA 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

39 MUSCĂ V MARCELA MAGDALENA 9,29 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA 

INDEPENDENȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

40 IACOB P MIRIAM 9,29 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LASCĂR 

CATARGIU”, COMUNA SCHELA 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

41 IACOB VG MARA BIANCA 9,29 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SF. TREI 

IERARHI”, SAT HANU CONACHI, 

COMUNA FUNDENI 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

42 ENE V NICOLETA-SIMONA 9,28 

LICEUL TEHNOLOGIC “TUDOR 

VLADIMIRESCU”, COMUNA TUDOR 

VLADIMIRESCU 

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU 

IOAN CUZA”, LOCALITATEA GALAȚI 

43 CRĂCIUN G AURELIAN IONUȚ 9,28 
LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1, COMUNA 

CUDALBI 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

44 MATEI D MARIA MĂDĂLINA 9,27 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, COMUNA 

LIEȘTI 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

45 DAJBOG E SIMONA MIHAELA 9,27 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “MARIA 

GRECU”, SAT ODAIA MANOLACHE, 

COMUNA VÎNĂTORI 

LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIȚĂ”, 

LOCALITATEA GALAȚI 

46 SANDU M ROBERT-NICU 9,24 

LICEUL TEHNOLOGIC “TUDOR 

VLADIMIRESCU”, COMUNA TUDOR 

VLADIMIRESCU 

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU 

IOAN CUZA”, LOCALITATEA GALAȚI 

47 CHIRILĂ T VALERIA SARA 9,20 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

MATCA 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

48 TOFAN GN COSMIN MIHAI 9,19 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE 

CANTEMIR”, COMUNA MATCA 

COLEGIUL NAȚIONAL “CALISTRAT 

HOGAȘ”, LOCALITATEA TECUCI 

49 LUPU P LARISA LOREDANA 9,19 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

MATCA 

COLEGIUL NAȚIONAL “CALISTRAT 

HOGAȘ”, LOCALITATEA TECUCI 

50 NECULA M JUSTINA 9,17 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRU RAREȘ”, 

COMUNA FRUMUȘIȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL “COSTACHE 

NEGRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

51 TĂRBUC V AMBRA ELENA 9,17 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

INDEPENDENȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

52 MUȘAT N LĂCRĂMIOARA CRISTINA 9,17 
LICEUL TEHNOLOGIC “COSTACHE 

CONACHI”, COMUNA PECHEA 

COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE 

ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALAȚI 
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53 RARINCA A ROBERT MARIO 9,16 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE 

CANTEMIR”, COMUNA MATCA 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

54 BARBU G MĂDĂLIN GABRIEL 9,13 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

PECHEA 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

55 ARITON I ROXANA-DIANA 9,11 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PETRU RAREȘ”, 

COMUNA FRUMUȘIȚA 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

56 CONSTANTIN V IULIA DIANA 9,10 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, COMUNA 

LIEȘTI 

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU 

IOAN CUZA”, LOCALITATEA GALAȚI 

57 PENCA G VALENTIN DANIEL 9,10 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL 

NICOLAE”, COMUNA VÎNĂTORI 

LICEUL TEORETIC “EMIL RACOVIȚĂ”, 

LOCALITATEA GALAȚI 

58 MIHAI I ECATERINA 9,09 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ELENA NEGRI”, 

COMUNA COSTACHE NEGRI 

COLEGIUL NAȚIONAL “VASILE 

ALECSANDRI”, LOCALITATEA GALAȚI 

59 ȚUCHEL N IOANA ȘTEFANIA 9,07 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “GABRIEL 

DRĂGAN”, COMUNA NICOREȘTI 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

60 DICU CV NICOLE ALIDA 9,06 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “DIMITRIE 

LUCHIAN”, COMUNA PISCU 

LICEUL TEORETIC “DUNĂREA”, 

LOCALITATEA GALAȚI 

61 CIUPITU M FELICIA-MARINA 9,06 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “VASILE 

BURLUI”, COMUNA SUCEVENI 

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU 

IOAN CUZA”, LOCALITATEA GALAȚI 

62 ANDONIU M CARMEN ANDREEA 9,04 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA 

COROD 

COLEGIUL NAȚIONAL “SPIRU HARET”, 

LOCALITATEA TECUCI 

63 PURICE E CRISTINA DIANA 9,02 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL 

NICOLAE”, COMUNA LIEȘTI 

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU 

IOAN CUZA”, LOCALITATEA GALAȚI 

64 IFRIM T DENIS ANDREI 9,02 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “LASCĂR 

CATARGIU”, COMUNA SCHELA 

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU 

IOAN CUZA”, LOCALITATEA GALAȚI 

65 NĂSTASE C LAURA ELENA 9,00 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ “UNIREA”, 

COMUNA BRANIȘTEA 

COLEGIUL NAȚIONAL “MIHAIL 

KOGĂLNICEANU”, LOCALITATEA 

GALAȚI 

66 MORARU F ANDRADA 9,00 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, SAT 

VIILE, COMUNA FÂRȚĂNEȘTI 

LICEUL TEHNOLOGIC “EREMIA 

GRIGORESCU”, ORAȘ TG. BUJOR 

 

HOTĂRÂREA NR. 209 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă a locuitorilor din aşezările informale şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei Comisii    
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.598/19.09.2019 

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 nr. 3, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 22¹, art. 26 şi art. 27¹ din legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi 

urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

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

administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se constituie Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă a locuitorilor din aşezările informale, în următoarea componenţă: 

 
PREŞEDINTE: 

1. Marioara Dumitrescu                        - arhitect şef al judeţului Galaţi 
MEMBRI: 

2. Dragoş Horia Buhociu                       - arhitect şef al municipiului Galaţi; 
3. Nicoleta-Daniela Harţegan                - director executiv, Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi; 
4. Cornelia Diaconu                              - Poliţia Locală Galaţi, Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal 
5. Crăciun Vasilică                               - arhitect şef al Municipiului Tecuci; 
6. Niţă Marian        - inginer, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat Tecuci; 
7. Florin Gabriel Buluc                         - referent Compartiment urbanism şi amenajarea teritoriului, Oraş Bereşti 
8. Dumitru Luculeasa                           - referent de specialitate, Compartimentul urbanism, Oraş Târgu Bujor   
9. Mădălina Elena Filotti                      - reprezentant Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
10. Oana Adina Ghiorghiţă                    - medic specialist igienă, Compartimentul Evaluarea factorilor de risc din mediul             

de Viaţă şi de muncă, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi  
11. Viorica Gotu                                      - preşedinte Alianţa Romilor din Judeţul Galaţi  
12. Antonel Tabac                                   - preşedinte Asociaţia Centrul Comunitar de  Resurse Frumuşiţa   

SECRETARIAT:  
Doina Bobeică                                   - consilier, Direcţia Arhitect Şef  
 
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor 

necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Arhitect Şef şi membrii comisiei. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Primăriei Galaţi, Primăriei Tecuci, Primăriei Bereşti, Primăriei Târgu Bujor, 
Poliţiei Locale Galaţi, Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Galaţi, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Galaţi, Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Galaţi, Alianţei Romilor din Judeţul Galaţi, Asociaţiei Centrul 
Comunitar de Resurse Frumuşiţa, precum şi persoanelor nominalizate. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                   Publicată astăzi, 2 octombrie 2019 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI PENTRU COORDONAREA IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR 

NECESARE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CONDIŢIILOR DE VIAŢĂ A LOCUITORILOR DIN AŞEZĂRILE INFORMALE 

CAPITOLUL I 

DISPOZIŢII GENERALE 

Art.1. 

(1) Conform Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul completată cu prevederile Legii nr. 151/2019, Comisia pentru coordonarea implementării măsurilor 

necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, denumită în continuare Comisia, este constituită şi funcţionează ca entitate fără personalitate juridică. 

(2) Comisia este constituită pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale, sprijinul metodologic 

şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice locale, precum şi monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor şi implementării acţiunilor stabilite la nivel local. 

(3) Comisia îşi desfăşoară activitatea la sediul Consiliului Judeţean Galaţi, strada Eroilor nr. 7, Galaţi. 

 

CAPITOLUL II 

ORGANIZAREA ŞI COMPONENŢA COMISIEI 

Art.2. 

(1) Comisia este formată din reprezentanţi ai structurilor specializate privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, control şi disciplină în construcţii, asistenţă socială şi protecţia 

copilului de la nivel judeţean, sănătate publică, problemele romilor, de la nivel judeţean şi din unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora au fost identificate aşezări informale, precum 

şi reprezentanţi ai societăţii civile. 

(2) Comisia funcţionează în coordonarea Arhitectului Şef al Judeţului Galaţi şi este compusă dintr-un număr de 12 membri şi o persoană care asigură secretariatul. 

      În funcţie de natura problemelor dezbătute în comisie, pot fi invitaţi să participe la şedinţele acesteia şi reprezentanţi ai unor instituţii implicate în procesul de îmbunătăţire a condiţiilor de 

viaţă a locuitorilor din aşezările informale, precum şi reprezentanţi ai acestor comunităţi de pe teritoriul judeţului.  

(3) Componenţa nominală a Comisiei se stabileşte în baza propunerilor preşedintelui Consiliului Judeţean şi ale entităţilor ai căror reprezentanţi fac parte din comisie şi se aprobă, 

împreună cu regulamentul de organizare şi funcţionare, de Consiliul Judeţean. 

 

Art.3. 

     Secretariatul Comisiei este asigurat de către structura de specialitate din subordinea arhitectului-şef. 

 

CAPITOLUL III 

ATRIBUŢIILE COMISIEI 

Art.4. 

(1) Comisia are următoarele atribuţii: 

a) Coordonează implementarea măsurilor necesare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a locuitorilor din aşezările informale; 

b) Acordă sprijin metodologic şi operaţional pentru autorităţile administraţiei publice locale în cadrul procesului de identificare, monitorizare şi organizare a aşezărilor informale; 

c) Monitorizează îndeplinirea responsabilităţilor şi implementarea acţiunilor stabilite la nivel local. 

 

CAPITOLUL IV 

FUNCŢIONAREA COMISIEI 

 

Art.5. 

(1) Comisia se întruneşte în şedinţe organizate ori de câte ori este necesar. 

(2) Şedinţele se convoacă de către arhitectul-şef, cu cel puţin 3 zile înaintea datei la care are loc aceasta, prin transmiterea către membri, prin fax sau poşta electronică, a invitaţiei, 

care va cuprinde şi problematica ce urmează să fie dezbătută în şedinţă. 

(3) Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, la propunerea arhitectului şef. 

Art.6. 

(1) Şedinţele Comisiei sunt statutare dacă se desfăşoară în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor acesteia, iar deciziile se iau cu un număr de jumătate plus unu din 

numărul celor prezenţi. 

(2) Membrii comisiei sunt obligaţi să se prezinte la şedinţă în ziua şi la ora stabilită şi să  semneze lista de prezenţă în registrul de procese-verbale. Se consideră motivată orice absenţă 

datorată deplasărilor în interesul serviciului, a cazurilor de boală, evenimentelor de forţă majoră sau concediului de odihnă. 

(3) Lista membrilor Comisiei şi a invitaţilor care trebuie să participe la fiecare şedinţă a acesteia se stabileşte de către arhitectul-şef, în funcţie de specificul problemelor ce urmează să 

fie discutate. 

(4) În cazul în care, în urma convocării, nu se întruneşte cvorumul necesar, şedinţa se convoacă în maximum 7 zile de la data convocării iniţiale. 

Art.7. 

(1) Lucrările Comisiei sunt conduse de arhitectul-şef sau,  în caz de absenţă motivată a acestuia, de către înlocuitorul acestuia. 

(2) Şedinţele Comisiei se consemnează în procese-verbale, prin grija secretariatului acesteia. 

(3) Secretariatul Comisiei are obligaţia de a consemna opiniile, observaţiile şi comentariile membrilor Comisiei şi ale invitaţilor. 

(4) Procesele-verbale pot fi consultate de terţii care justifică un interes legitim, numai cu încuviinţarea Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi sau a Arhitectului Şef al Judeţului 

Galaţi. 

 

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE 

Art.8. 

 Prezentul Regulament este întocmit conform prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare. 
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HOTĂRÂREA NR. 209 
din 30 septembrie 2019 

 
privind: aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – 
septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi 
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 10.667/24.09.2019 

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 nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Procesul–verbal (Raport) final nr. 10667/23.09.2019 al Comisiei de concurs de proiecte de 

management pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi; 
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor 

publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului culturii nr. 2.799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului–cadru de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului, a modelului–cadru al caietului de obiective, a modelului–cadru al raportului de activitate, precum şi 
a modelului-cadru al contractului de management; 

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

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă rezultatul final al concursului de proiecte de management pentru perioada septembrie 2019 – 
septembrie 2022 pentru Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, prevăzut în Procesul–verbal (Raport) final nr. 
10667/23.09.2019 al Comisiei de concurs. 

 
Art.2. Se aprobă proiectul de management câştigător pentru perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru 

Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 
 
Art.3. Între Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi şi managerul Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, domnul 

SANDU Vali Viorel, va fi încheiat un contractul de management pe o perioadă de 3 ani (septembrie 2019 – septembrie 2022). 
 
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi şi d-lui SANDU Vali Viorel, 

câştigător al concursului de proiecte de management perioada septembrie 2019 – septembrie 2022 pentru Centrul Cultural 
„Dunărea de Jos” Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
   Secretarul general al judeţului,  
                  Ionel COCA                                                                                                   Publicată astăzi, 2 octombrie 2019 

 


