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HOTĂRÂREA NR. 237 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: stabilirea coeficienţilor aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu de 
specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.003/13.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 
56509/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26003/05.11.2018; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 222/26.10.2018 privind aprobarea 
organigramei şi a statelor de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Galaţi; 

Având în vedere Procesul–verbal nr. 58059/12.11.2018 privind consultarea organizaţiei sindicale 
reprezentative la nivel de unitate şi a reprezentanţilor salariaţilor; 

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 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; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se stabilesc coeficienţii aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul 
aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) Coeficientul aferent salariului de bază pentru funcţiile de execuţie, este prevăzut în anexă la nivelul 
gradaţiei 0. Salariile de bază pentru gradaţiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradaţia 0 cu 
procentele aferente tranşelor de vechime.  

(3) Coeficientul aferent salariului de bază pentru funcţiile de conducere conţine gradaţia aferentă tranşei de 
vechime în muncă, la nivel maxim. 

(4) Determinarea salariului de bază se face prin înmulţirea coeficienţilor din anexă cu salariul de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se adaugă corespunzător gradaţia aferentă tranşei de vechime. 

 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
ANEXĂ 

 
Coeficienţi aferenţi salariilor de bază pentru personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
 

a) Funcţii de conducere 
 

Nr. crt. Funcţie Nivel 
studii 

Coeficient 
Gr. I Gr. II 

1. Şef secţie S 4,04 4,23 
 

b) Funcţii de execuţie pe grade şi trepte profesionale 
 

Nr. 
crt. Funcţie Nivel 

studii Coeficient 

1. Inspector de specialitate l A S 2,29 
Inspector de specialitate l S 2,10 
Inspector de specialitate II S 1,92 
Inspector de specialitate debutant S 1,45 
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2. Referent l A M 1,48 
Referent l M 1,45 
Referent II M 1,43 
Referent debutant M 1,40 

3. Muncitor necalificat 1 M,G 1,45 
Muncitor necalificat II M,G 1,40 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 238 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie în  
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.004/13.11.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 
56510/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26004/05.11.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 22/02.11.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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

Având în vedere prevederile Legii  nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 
promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice 
pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea 
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru 
perioada 2018-2021; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice  nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și 
altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Centrului de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie în 
cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
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HOTĂRÂREA NR. 239 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în cadrul 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.010/13.11.2018   

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 
56512/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26010/05.11.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 25/02.11.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile Ordinului Secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului 
şi Adopţie nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor 
minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor 
minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării 
copilului; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat în cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 

HOTĂRÂREA NR. 240 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea înfiinţării Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii în cadrul Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.006/13.11.2018   

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 
56514/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26006/05.11.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 23/02.11.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi; 
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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, 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 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 Ordinului Secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului 
şi Adopţie nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin 
pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Centrului de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

                Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 241 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea înfiinţării Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap în cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.008/13.11.2018   

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 
56516/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26008/05.11.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 24/02.11.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi; 

Având în vedere avizul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Dizabilităţi nr. 9434/SAA/12.10.2018, 
înregistrat la D.G.A.S.P.C. Galaţi la nr. 50333/18.10.2018; 

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, 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 Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 
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Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă înfiinţarea Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin  persoane cu handicap în cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi. 

 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  

   Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 242 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie 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: 26.005/13.11.2018   

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 
56511/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26005/05.11.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 22/02.11.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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

Având în vedere prevederile Legii  nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 365/2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind 
promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice 
pentru perioada 2018-2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea 
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru 
perioada 2018-2021; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor 
sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și 
altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor 
acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru prevenirea şi 
combaterea violenţei în familie din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, 
care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A CENTRULUI DE CONSILIERE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA VIOLENȚEI ÎN FAMILIE 
     
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social de zi „Centru de consiliere pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie” din cadrul DGASPC Galaţi, aprobat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea 
standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind serviciile oferite, condiţiile de 
admitere 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 „Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” cod serviciu social 8899 CZ-VD-I, fără 
personalitate juridică, este în subordinea furnizorului Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform 
Certificatului de acreditare Seria AF Nr. 000685/16.05.2014 şi are sediul în municipiul Galaţi, str. Brăilei nr. 138B. 
ART.3 Scopul serviciului social „Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” este de a oferi servicii de  informare 
şi orientare, consiliere socială, consiliere psihologică , consiliere juridică, orientare vocaţională a victimelor violenţei în familie, precum şi 
servicii oferite familiei acesteia în vederea reabilitării psiho-sociale, asigurând astfel participarea activă şi accesul nemijlocit al acestei categorii 
de beneficiari la viaţa socială, prevenind astfel riscul de marginalizare şi excluziune socială. De asemenea centrul are scopul de informare şi 
prevenire a fenomenului violenţei în familie prin organizarea de campanii la nivelul comunităţilor. Centrul asigură derulare a activităţilor şi 
serviciilor cu titlu gratuit, în conformitate cu legislaţia în vigoare  şi normele deontologice corespunzătoare. 
ART.4 (1) Serviciul social „Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” funcţionează cu respectarea prevederilor 
cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de: 
a) Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările  ulterioare; 
b) Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
c) Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor - cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
d) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale; 
e) Ordinul nr. 1343/29.06.2015 privind aprobarea instrucțiunilor de completare a fișelor de autoevaluare,  
f) Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. 
g) Hotărârea Guvernului nr. 365/24.05.2018 privind aprobarea Strategiei naționale privind promovarea egalității de șanse între femei și 
bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru perioada 2018-2021 precum și planul operațional pentru perioada 2018 – 2021 
pentru implementarea strategiei; 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Anexa 6 din Ordinul nr. 2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru 
acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului 
și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem 
integrat și cantinelor sociale, referitor la Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de 
zi destinate persoanelor adulte. 
(3) „Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” este înfiinţat prin Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi şi 
funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.      
ART.5 (1) Serviciul social „Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” 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 serviciului social „Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” 
sunt următoarele: 
a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse şi tratament, participarea egală, 
autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele 
beneficiare; 
c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de 
maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu; 
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare 
de a trăi independent; 
k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora; 
l) în soluționarea situațiilor de dificultate; 
m) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
n) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale; 
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o) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de 
întreținere; 
p) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea 
activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
q) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială; 
r) principiul legalităţii; 
s) principiul celerităţii; 
t) principiul parteneriatului; 
u)  principiul egalităţii de șanse şi de tratament. 
ART. 6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” sunt persoane 
adulte victime ale violenţei în familie. 
(2) Condiţiile de acces/ admitere în centru sunt următoarele: 
A) acte necesare:  
a) cerere din partea victimei/referire din partea altei autorităţi; 
b) acte de identitate original şi copie ; 
c) după caz: certificat medico-legal/alte acte medicale; anchetă socială; plângere înregistrată la poliție. În situația în care documentele nu 
pot fi prezentate la solicitarea de admitere în centru, acestea se vor întocmi ulterior, cu sprijinul specialiștilor DGASPC Galaţi.  
B) criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:  
a) să fie victime ale violenței domestice; 
b) să se afle într-o situație de risc; 
c) să aibă domiciliul/reședința în județul Galaţi.  
(3) Documentaţia care este necesară pentru admiterea în centru, precum şi criteriile de eligibilitate sunt cuprinse în procedura de admitere în 
centru. 
(4) Condiţii de încetare a serviciilor:  
a) la sfârşitul perioadei de asistare; 
b) la cererea beneficiarului; 
c) în cazul încălcării obligaţiilor prevăzute în contractul de asistare. 
(5) Persoanele beneficiare ale serviciului social „Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” au următoarele 
drepturi: 
a) respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale, fără nici o discriminare; 
b) informarea cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apare pe parcursul 
derulării serviciilor; 
c) comunicarea drepturilor şi obligaţiilor, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale; 
d) acordarea de servicii prevăzute în contractul de furnizare servicii; 
e) participarea la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale; 
f) asigurarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite; 
g) garantarea demnității şi a intimității; 
h) protejarea împotriva riscului de abuz şi neglijare; 
i) exprimarea liberă a opiniei cu privire la serviciile primite. 
(6) Persoanele beneficiare ale serviciului social „Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” au următoarele 
obligaţii: 
a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică; 
b) să participe la toate activităţile prevăzute în planul de intervenţie; 
c) să fie cooperant cu personalul centrului; 
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 „Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarele activităţi: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. preia sesizările privind situaţiile de violenţă în familie; 
3. oferă servicii de informare cu privire la serviciile furnizate de centru; 
4. realizează evaluarea iniţială a beneficiarilor şi stabileşte planul de consiliere;  
5. orientare către alte servicii /instituţii în funcţie de nevoile identificate; 
6. consiliere socială; 
7. consiliere psihologică; 
8. consiliere juridică: sprijină victima în vederea dobândirii unui ordin de protecţie împotriva agresorului (dacă este cazul); 
9. orientare vocaţională (direcționare către cursuri profesionale, consiliere în vederea angajării; 
10. reabilitarea şi reinserţia socială a beneficiarilor; 
11. întocmeşte rapoarte de evaluare, rapoarte de consiliere; 
12. urmăreşte implementarea obiectivelor cuprinse în planul de intervenţie şi ia decizia asupra închiderii/continuării intervenţiei; 
13. identifică măsuri de protecţie specială pe durată determinată, acolo unde situaţia o impune; 
14. monitorizează măsurile de protecţie specială de tip rezidenţial pentru victimele violenţei în familie; 
15. reevaluarea nevoilor beneficiarilor în conformitate cu cerinţele standardelor în vigoare; 
16. colaborează cu alte instituţii, organizaţii neguvernamentale în vederea oferirii de servicii complexe victimelor violentei in familie; 
17. transmiterea lunară a rapoartelor statistice cu privire la cazurile de violenţă domestică. 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin 
asigurarea următoarelor activităţi: 
1. campanii de promovare şi informare privind violenţa în familie; 
2. informarea beneficiarilor cu privire la drepturile şi obligațiile stabilite prin contractul de servicii; 
3. activităţi de sensibilizare a populaţiei; 
4. promovarea participării sociale; 
5. dezvoltarea de programe de acţiune şi realizarea de  campanii de prevenire a violenţei în familie pentru categoriile vulnerabile; 
6. elaborarea de rapoarte de activitate. 
c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de 
prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit 
scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 
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1. colaborarea cu alte instituţii, organizaţii neguvernamentale care oferă servicii complexe victimelor violenţei în familie; 
2. campanii de informare şi sensibilizare. 
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. întocmirea şi implementarea procedurilor de lucru în funcţie de standardele minime obligatorii, conform legislaţiei în vigoare. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. realizarea unor materiale informative; organizarea de campanii de prevenire a violenţei  în familie; 
2. propuneri de achiziţii de produse şi materiale pentru campanii; 
3. întocmirea fişelor de post pentru angajaţi;  
4. evaluare individuală, anuală a performanţelor personalului; 
5. formarea iniţială şi continuă a personalului; 
6. supervizarea personalului; 
ART. 8 Serviciul social „Centru de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie” are o structură de personal formată din: 
a) personal de conducere: şef de centru  
b) personal de specialitate: asistent social, lucrător social, psiholog. 
ART. 9 (1) Personalul de conducere este reprezentat de şef de centru. 
(2) Atribuţiile şefului de centru sunt: 
1. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organelor competente spre 
cercetare abaterile disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 
domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
2. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care 
le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
4. 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; 
5. întocmeşte raportul anual de activitate; 
6. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
7. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 
8. desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
9. ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul 
serviciului pe care îl conduce; 
10. 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; 
11. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; 
12. 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; 
13. 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; 
14. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu 
de organizare şi funcţionare; 
15. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
16. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate este format din:  
a) asistent social (263501);   
b) lucrător social (341203); 
c) psiholog (263411). 
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prevăzute prin fişa postului care este aprobată de directorul general al DGASPC Galaţi. 
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 local al judeţului Galaţi;     
d) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile; 
e) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
HOTĂRÂREA NR. 243 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, 
neglijat şi exploatat 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: 26.011/13.11.2018   

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 
56513/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26011/05.11.2018; 
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Având în vedere Hotărârea nr. 25/02.1.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

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

Având în vedere prevederile Ordinului Secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului 
şi Adopţie nr. 177/2003 privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor 
minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor 
minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării 
copilului; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

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

 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 

ANEXĂ 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE 

A CENTRULUI DE CONSILIERE PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT ŞI EXPLOATAT 
     
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat 

şi exploatat  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 compartimentului şi, după caz, pentru 

membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. 

ART.2 Serviciul social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, cod serviciu social 8891 CZ-C-II, este înfiinţat şi administrat de 

furnizorul de servicii sociale Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galați, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 

000685/16.05.2014, și are sediul în mun. Galați, str. Brăilei nr. 138B. 

ART.3  Scopul serviciului social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este asigurarea de servicii specializate de consiliere 

copiilor aflați în situații de risc/copiilor victime în vederea susținerii emoționale, evaluării traumei și a consecințelor acesteia, capacitării pentru 

obținerea schimbărilor necesare adaptării la mediul de viață, cât și a unor servicii specializate de consiliere pentru familie în vederea responsabilizării și 

schimbării comportamentelor și practicilor abuzive, identificării celor mai bune soluţii pentru copiii abuzaţi, neglijaţi, exploataţi.  

ART.4 (1) Serviciul social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat  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, Ordinul nr. 177/2003 privind aprobarea 

standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi 

exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării 

copilului.  

(2) Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat  se înfiinţează prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi.  

ART.5 (1) Serviciul social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, 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 consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat sunt 

următoarele: 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului; 

b) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei copilului; 

c) deschiderea către comunitate; 

d) egalitatea şanselor şi nediscriminarea; 

e) asistarea copiilor în realizarea şi exercitarea drepturilor lor; 

f) respectarea demnităţii copilului; 
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g) ascultarea opiniei copilului şi luarea in considerare a acesteia, ţinându-se cont de vârsta şi gradul său de maturitate; 

h) asigurarea unei intervenţii profesioniste; 

i) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale. 

ART.6 (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate de Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat pot fi copii cu vârste cuprinse 

între 0 - 18 ani, cu domiciliul/reședința pe raza administrativ-teritorială  a judeţului Galaţi, aflaţi în situaţii de abuz, neglijare sau exploatare, şi familiile 

lor/persoane faţă de care prezintă ataşament, a căror cazuri au fost semnalate la nivelul DGASPC Galaţi. 

(2) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat   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. 

ART.7 Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat sunt următoarele: 

a) de valorificare a potenţialului membrilor comunităţii în vederea prevenirii situaţiilor de abuz, neglijare şi exploatare a copilului prin activităţi 

de informare şi sensibilizare a comunităţii; 

b) de informare a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate şi de promovare a drepturilor 

beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor copilului, 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. elaborarea de materiale de prezentare a activităţii Centrului; 

2. campanii de prevenire a exploatării şi abuzului asupra copilului; 

3. elaborarea de rapoarte de activitate. 

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

1. evaluarea riscului imediat; 

2. asistarea şi consilierea prin întocmirea unui plan personalizat de consiliere (PPC) pentru copil şi, după caz, pentru persoanele implicate în 

cazul respectiv În elaborarea şi implementarea PPC se urmăresc cu prioritate următoarele principii: securizarea copilului, diminuarea consecinţelor 

abuzului şi evitarea  expunerii lui la un nou abuz; 

3. oferă sau asigură accesul la servicii de consiliere atât pentru victime cât şi pentru  agresori. 

d) colaborare permanentă cu profesioniştii, autorităţile administraţiei locale şi serviciile de specialitate din cadrul   reţelei de intervenţie în 

situaţiile de abuz, neglijare şi  exploatare a copilului. Personalul de specialitate din centru asigură evaluarea iniţială şi/sau evaluarea detaliată a cazurilor 

de abuz, neglijare,/exploatare, inclusiv situaţii de urgenţă, din comunitatea în care activează centrul, şi propune soluţiile cele mai indicate pentru fiecare 

copil în parte.  

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

1. întocmirea documentelor care stau la baza organizării şi funcţionării serviciului social; 

2. întocmirea fişelor de post; 

3. întocmirea graficelor de lucru şi a pontajelor; 

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

5. realizarea evaluării performanţelor profesionale individuale ale personalului; 

6. organizarea şedinţelor 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 Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat sunt asigurate de 

către un şef, care realizează şi comunicarea permanentă cu conducerea Direcţiei.  

(2) Atribuţiile şefului 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; 
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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 celelalte compartimente funcţionale ale DGASPC Galaţi, cu serviciile publice de asistenţă socială 

de la nivelul primăriilor, 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 se face prin concurs sau, după caz, prin examen, în condiţiile legii.  

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

ART.10 (1) Personalul de specialitate din cadrul Centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat este reprezentat de: 

a) Asistent social (263501): 

1. preia, de la Serviciul de evaluare inițială şi intervenție în caz de abuz, trafic, migraţie, repatrieri şi de la Centrul de consiliere şi sprijin pentru 

părinţi şi copii, cazurile care, în urma evaluării iniţiale, au confirmat existenţa unei situaţii de risc pentru copil, eventual posibilitatea de instituire a unei 

măsuri  de protecţie, dacă în urma serviciilor acordate nu este posibilă menţinerea copiilor în familie; 

2. realizează evaluarea iniţială a cazurilor, la solicitarea Serviciul de evaluare iniţială şi intervenţie în caz de abuz, trafic, migraţie, repatrieri; 

3. realizează evaluarea detaliată a cazului şi, în cazul în care se confirmă necesitatea instituirii unei măsuri de protecţie specială, întocmeşte 

planul individualizat de protecţie; 

4. pe baza informaţiilor rezultate din evaluarea iniţială şi detaliată a cazului de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, consilierul responsabil 

întocmeşte un plan  personalizat de consiliere (PPC) pentru copil şi, după caz, pentru  persoanele implicate în cazul respectiv;  

5. propune luarea măsurii de plasament în regim de urgenţă în situaţiile care o impun; 

6. depune toate diligenţele necesare în vederea instituirii tutelei sau a plasamentului la familia extinsă, altă persoană sau familie ori asistent 

maternal profesionist şi în ultimă instanţă, dacă niciuna din alternativele de mai sus nu se poate aplica, pentru instituirea  unei măsuri de protecţie  

specială într-un serviciu de tip rezidenţial;  

7. completează dosarul cu toate actele necesare emiterii dispoziţiei în regim de urgenţă/ sesizării instanţei judecătoreşti competente;  

8. atunci când este necesar, transmite, în copie, dosarul, către Serviciului Juridic si Contencios în vederea sesizării instanţei judecătoreşti 

competente; 

9. după emiterea dispoziţiei de plasament în regim de urgenţă / de admitere în Centrul Maternal de către Directorul General al DGASPC Galaţi, 

sau după comunicarea hotărârii instanţei judecătoreşti, transmite dosarul structurii funcţionale competente, în funcţie de măsura de protecţie instituită; 

10. asigură respectarea principiului confidenţialităţii şi al eticii profesionale; 

11. asigură respectarea cadrului legal care reglementează activitatea specifică; 

12. fundamentează şi întocmeşte proiectele de dispoziţii ale Directorului General şi proiectele de hotărâri promovate de DGASPC, în domeniul 

său de activitate; 

13. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale  Consiliului Judeţean Galați, dispoziţii ale Directorului 

General al DGASPC Galaţi. 

b) Psiholog (cod 263411)  

1. Cunoaşte baza teoretică şi etica profesională în psihologie clinică; 

2. Efectuează activităţi 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 libera practică (Legea nr. 213/2004) dar şi 

ale Legii privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului (Legea nr. 272/2004); 

6. Evaluează psihologic copilul aflat în situaţie de risc cu scopul identificării soluţiilor optime de rezolvare a problemelor cu care se confruntă; 

7. Identifică problemele psihologice, emoţionale sau comportamentale şi diagnostichează tulburările pe baza informaţiilor obţinute din interviul 

clinic, observaţia, anamneza şi a testelor psihologice; 

8. Colaborează cu alte instituţii şi servicii specializate pe parcursul instrumentării dosarelor aflate în evidenţă; 

9. Asigură permanenţa pentru asistarea minorilor care săvârşesc fapte penale, dar nu răspund penal; 

10. Colaborează cu echipa pluridisciplinară la realizarea şi implementarea planului personalizat de consiliere; 

11. Monitorizează sistematic din punct de vedere psihologic modul în care obiectivele planului de consiliere au fost atinse şi intervine în 

modificarea lor dacă este cazul; 

12. Aduce la cunoștința copilului, în funcţie de capacitatea sa de înţelegere, şi familiei, obiectivele planului de consiliere, precum şi a 

modalităţilor de aplicare; 

13. Stabileşte locul, alege şi amenajează spaţiul destinat intervenţiilor specifice şi modul de desfăşurare a acestora, conform standardelor  de 

evaluare şi consiliere psihologică; 

14. Verifică diversele sesizări primite, evaluează cazurile şi face propuneri pentru rezolvarea cazurilor în conformitate cu prevederile legale; 

redactează şi comunică în termenul prevăzut de lege răspunsurile; 

15. Tehnoredactează documentaţia necesară evaluării psihologice a beneficiarilor şi transmite actele în timp util; 

16. Participă alături de colegi la promovarea drepturilor copilului în unităţile şcolare în vederea prevenirii abandonului şcolar şi a abuzului asupra 

copilului; 

17. Participă alături de ceilalţi colegi la promovarea serviciilor oferite de către DGASPC beneficiarilor; 

18. Păstrează confidenţialitatea datelor şi informaţiilor  la care are acces.    

 (2) Categoriile de personal de specialitate prevăzute în statul de funcţii la Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat îşi desfăşoară 

activitatea cu îndeplinirea atribuţiilor specifice prevăzute în fişa postului. 
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ART.11 (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat are în vedere asigurarea 

resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile. 

(2) Finanţarea cheltuielilor serviciului social Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat se asigură, în condiţiile legii, din 

următoarele surse: 

1. bugetul de stat; 

2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 

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

4. fonduri externe nerambursabile şi rambursabile; 

5. din alte venituri, în condiţiile legii. 

 
HOTĂRÂREA NR. 244 
din 29 noiembrie 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 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.007/13.11.2018   

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 
56515/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26007/05.11.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 23/02.11.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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 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 Ordinului Secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului 
si Adopţie nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi sprijin 
pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 2 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 

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. 
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(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului şi, după caz, pentru 
membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, alte persoane cu care copiii/tinerii au stabilit relații de atașament. 
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. 138B. 
ART.3 Scopul serviciului social Centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii este de a sprijini şi asista părinţii/ potenţialii părinţi/ 
rudele copiilor pentru a face faţa dificultăților psihosociale  care afectează relaţiile familiale, pentru dezvoltarea competenţelor parentale, pentru 
prevenirea separării copilului de familia sa, şi sprijină copiii atunci când apar probleme în dezvoltarea acestora. 
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: Ordinul nr. 289/2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere şi 
sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde. 
(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. 
(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului 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 evidențiază faptul că asistenţa clientului 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; 
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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 funcţiile ale 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 si copil ;      
2. Supraveghere şi informare; 
3. Consiliere familială şi juridică; 
4. Educaţie în puericultură;              
5. Reintegrare familială;                 
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 sensibilizare 
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 sensibilizare 
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 periodica 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; 
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.  
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(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 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;   
11. Informează  personalul angajat în cadrul primăriilor şi unităţilor sanitare, care îndeplinește atribuții de asistenţă socială, în ceea ce 
privește modalitățile de a consilia părinţii în vederea prevenirii abandonului copilului şi abuzului asupra copilului, îmbunătăţirea abilităților 
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;  
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.  
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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 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;   
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: 
1. bugetul de stat; 
2. bugetul Consiliului Judeţean Galaţi; 
3. din alte venituri, în condiţiile legii. 
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HOTĂRÂREA NR. 245 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin 
persoane cu handicap în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.009/13.11.2018   

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi nr. 
56517/05.11.2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26009/05.11.2018; 

Având în vedere Hotărârea nr. 24/02.11.2018 a Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Galaţi; 

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, 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 Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice  nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului de zi pentru consiliere şi sprijin  
persoane cu handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, conform anexei 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
ANEXĂ 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE  

A CENTRULUI DE ZI PENTRU CONSILIERE ŞI SPRIJIN PERSOANE CU HANDICAP 
     
ART.1 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social “Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin  
persoane  cu handicap” din cadrul DGASPC Galaţi, 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 zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap” cod serviciu social 8899 CZ-D-I, fără personalitate 
juridică, este în subordinea furnizorului Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, acreditat conform Certificatului de 
acreditare Seria AF Nr. 000685/16.05.2014 şi are sediul în Galaţi, str. Brăilei nr. 138B. 
ART.3 Scopul serviciul social “Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap” este de a asigura informarea şi consilierea 
persoanelor cu handicap/ reprezentanţilor legali cu privire la drepturile şi obligaţiile ce le revin, informare şi consiliere în vederea accesării 
serviciilor sociale furnizate  în cadrul centrelor rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap din cadrul DGASPC, sprijin pentru întocmirea 
dosarelor depuse în vederea admiterii în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, consiliere psiho-socială, consiliere juridică şi 
administrativă, orientare către alte instituţii în funcţie de nevoile identificate. 
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ART.4 (1) Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin  persoane cu handicap” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului 
general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de: 
a) Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările şi completările  ulterioare; 
b) Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor adulte cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;  
c) Hotărârea Guvernului nr. 268/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare; 
d) Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a serviciilor sociale; 
e) Hotărârea Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale; 
f) Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind 
asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale; 
g) alte acte normative secundare aplicabile domeniului. 
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea 
serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi. 
(3) Serviciul social „Centru de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap” este înfiinţat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi şi 
funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.      
ART.5 (1) Serviciul social „Centru de zi pentru consiliere şi sprijin persoane cu handicap” 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 zi pentru consiliere şi sprijin  persoane  cu 
handicap” sunt următoarele: 
a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare; 
b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, 
autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele 
beneficiare; 
c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare; 
d) deschiderea către comunitate; 
e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor; 
f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt; 
g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, 
de discernământ și capacitatea de exercițiu, 
h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare; 
i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare; 
j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi 
independent; 
k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate; 
l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare; 
m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale; 
n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legale cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere; 
o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în 
soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat; 
p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență social 
q) principiul legalităţii; 
r) principiul celerităţii; 
s) principiul parteneriatului. 
ART 6 (1) Beneficiarii serviciului social „Centru de zi pentru consiliere şi sprijin persoane  cu handicap” sunt persoane adulte care au 
domiciliul/reședința în județul Galați şi sunt persoane încadrate în grad de handicap sau potenţiale persoane cu handicap care pot beneficia  de 
prevederile Legii nr. 448/2006, reprezentanţi legali/ membri ai familiei persoanelor cu handicap. 
(2) Condiţiile de acces la serviciile  centrului sunt următoarele: 
a) acte necesare:  
1. cerere din partea persoanei cu handicap/reprezentantului legal/ membri ai familiei; 
2. copie CI/BI ; 
3. copie certificat de încadrare în grad de handicap; 
4. copie programul individual de reabilitare şi integrare socială; 
5. documente de identitate ale aparţinătorilor; 
6. alte documente necesare în vederea întocmirii dosarelor depuse în vederea admiterii în centrele rezidenţiale (cf. H.G. nr. 430/2008); 
b) Documentaţia care este necesară pentru admiterea în centru, precum şi criteriile de eligibilitate sunt cuprinse în procedura de admitere în 
centru; 
c) centrul se asigură că beneficiarii/ aparţinătorii legali primesc toate informaţiile referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului, 
serviciile oferite, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor; 
d) persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute mai sus nu pot beneficia de serviciile sociale acordate de centru. 
(3) Condiţii de încetare a serviciilor:  
a) la cererea beneficiarului; 
b) beneficiarul refuză  serviciile oferite; 
c) la încetarea contractului; 
d) decesul beneficiarului 
(4) Persoanele beneficiare ale serviciului social „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin  persoane  cu handicap” 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; 
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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 ale serviciului social „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin  persoane  cu handicap” 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 pentru consiliere şi sprijin  persoane  cu handicap” sunt următoarele: 
a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public, prin asigurarea următoarele activităţi: 
1. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 
2. de informare cu privire la drepturile  de care pot beneficia persoanele cu dizabilităţi; informare cu privire la tipurile de servicii oferite 
persoanelor adulte cu handicap; 
3. preia cererile depuse în vederea admiterii în centrele rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap; sprijină beneficiarii/ 
reprezentanţii legali în vederea întocmirii/ completării dosarelor de admitere; 
4. verifică dosarele de instituţionalizare şi  solicită completarea acestora cu documentele necesare; înaintează dosarele complete către 
SEC în vederea stabilirii unei măsuri; 
5. efectuează anchete sociale în vederea clarificării situaţiei beneficiarilor 
6. evaluare şi consiliere socială în vederea admiterii în centre rezidenţiale;  
7. evaluare  şi consiliere psihologică a beneficiarilor şi membrilor familiilor acestora; 
8. suport emoţional; 
9. întocmeşte rapoarte de evaluare, rapoarte de consiliere;  
10. acţionează pentru promovarea alternativelor la protecţia instituţionalizată a persoanelor cu handicap şi menţinerea în comunitate; 
11. colaborează cu alte instituţii, organizaţii neguvernamentale în vederea oferirii de servicii complexe persoanelor adulte cu handicap; 
12. asigură colectarea şi transmiterea trimestrial/semestrial/anual a datelor statistice solicitate de Autoritatea Naţională pentru Persoanele 
cu Dizabilităţi; 
b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin 
asigurarea următoarelor activităţi: 
1. informare beneficiarilor cu privire la drepturile şi obligaţiile persoanelor cu handicap prevăzute de legislaţia în vigoare; 
2. informare cu privire la  serviciile oferite în cadrul centrului; 
3. informare şi consiliere în vederea întocmirii dosarului;  
4. activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei cu  privire la persoanele cu handicap; 
5. promovarea participării sociale; 
6. dezvoltarea de programe de acţiune;  
7. 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. colaborarea cu alte instituţii, organizaţii neguvernamentale în vederea informării cu privire la  serviciile sociale de care pot beneficia  
persoanele adulte cu handicap în vederea prevenirii instituţionalizării; 
2. campanii de informare şi sensibilizare. 
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. întocmirea şi implementarea procedurilor de lucru în funcţie de standardele minime obligatorii, conform legislaţiei în vigoare; 
4. realizarea şi aplicarea de chestionare de satisfacţia clientului; 
5. stabilirea de obiective SMART şi  indicatori de performanţă. 
e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 
1. realizarea unor materiale informative; 
2. organizarea de campanii de prevenire cu privire prevenirea instituţionalizării persoanelor cu handicap; 
3. întocmirea fişelor de post pentru angajaţi;  
4. evaluare individuală, anuală a performanţelor personalului; 
5. formarea iniţială şi continuă a personalului; 
6. supervizarea personalului. 
ART.8 Serviciul social „Centrul de zi pentru consiliere şi sprijin  persoane  cu handicap are o structură de personal formată din: 
a) personal de conducere: coordonator centru  
b) personal de specialitate: asistent social, psiholog 
ART.9 (1)Personalul de conducere este reprezentat de coordonator centru; 
(2) Atribuţiile coordonatorului  de centru sunt: 
1. asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organelor competente spre 
cercetare abaterile disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din 
domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.; 
2. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care 
le prezintă furnizorului de servicii sociale; 
3. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare; 
4. 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; 
5. întocmeşte raportul anual de activitate; 
6. asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului; 
7. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal; 
8. desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate; 
9. ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul 
serviciului pe care îl conduce; 
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10. 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; 
11. organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare; 
12. 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; 
13. 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; 
14. asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu 
de organizare şi funcţionare; 
15. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale; 
16. alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil. 
(3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii. 
ART.10 (1) Personalul de specialitate este format din:  
a) asistent social (263501);   
b) psiholog (263411). 
(2) Atribuţiile personalului de specialitate sunt prevăzute prin fişa postului care este aprobată de directorul general al DGASPC Galaţi. 
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 local al judeţului Galaţi;     
b) bugetul de stat; 
c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 
HOTĂRÂREA NR. 246 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.457/22.11.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor de specialitate şi al Serviciului de management 
al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului 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. 3152/15.11.2018 a Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, înregistrată la Consiliul 

Judeţean Galaţi la nr. 26457/16.11.2018; 
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 181/2016 privind aprobarea transferului 

managementului asistenţei medicale al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor de la Consiliul Local al Oraşului Târgu 
Bujor la Consiliul Judeţean Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 15 lit. a), b), c) din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 
ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, 
conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri îşi încetează aplicarea prevederile Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 94/26.05.2017 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc 
Tg. Bujor, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi 
nr. 135/27.06.2018 privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Orăşenesc Tg. Bujor, spital din reţeaua 
Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Orăşenesc Tg. Bujor, care răspunde şi de punerea în aplicare. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 



 
Consiliul de administraţie 

Comitetul director 

Manager (1) 

Compartiment infecţii nosocomiale (3) 
 

Compartiment statistică medicală şi informatică (3) 

Managementul calităţii serviciilor medicale (1) 
 

Compartiment RUNOS (2) 

Compartiment juridic şi achiziţii publice (2) 
 

Director medical (1) Director financiar (1) 

Compartiment financiar-contabilitate (3) 

Compartiment administrativ şi aprovizionare (3) 

Compartiment tehnic şi deservire (19) 

Camera de gardă (7) 

Compartimente cu paturi (74): 
- Compartiment Medicină internă (22) 
- Compartiment Chirurgie generală (15) 
- Compartiment Pediatrie (15) 
- Compartiment Obstetrică ginecologie (13) 
- Compartiment Neonatologie (9) 

 

Laborator analize medicale (10) 

Laborator radiologie şi imagistică medicală (0) 

Ambulatoriu integrat cu cabinete medicale (16): 
- Cabinet Medicină internă (2) 
- Cabinet Chirurgie generală (2) 
- Cabinet Pediatrie (2) 
- Cabinet Obstetrică ginecologie (2) 
- Cabinet ORL (2) 
- Cabinet Oftalmologie (2) 
- Cabinet Planificare familială (2) 
- Cabinet Ecografie (2) 

Bloc alimentar (2) 

Spălătorie (2) 

Pază proprie (1) 

Compartiment întreţinere clădiri şi instalaţii (14) 

Farmacia cu circuit închis (3) 

Compartiment sterilizare (2) 

Spitalizare continuă  60 paturi 
Spitalizare de zi  6 paturi 
Total posturi  160 

Medici rezidenți (9) 

Recapitulație 

Număr total de posturi aprobate 160 

Număr total de posturi ocupate 88 

Număr total de posturi vacante 72 

Număr total funcţii de conducere 3 

Număr total funcţii de execuţie 157 
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    ORGANIGRAMA SPITALULUI ORĂŞENESC TG. BUJOR 
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 ANEXA nr. 2 
 

STAT DE FUNCŢII al Spitalului Orăşenesc TG. Bujor 
 

Nr. 
crt. 

Funcţie 
(gradul sau treapta profesională) 

Nivelul 
studiilor 

Specialitatea studiilor 
Cuantumul 

postului 
Situaţia 
postului 

  COMITET DIRECTOR         

1 Manager  S 
medicală, economică sau 
juridică 

1 Ocupat 

2 Director financiar-contabil  S economică 1 Vacant 
3 Director medical S medicală 1 Ocupat 

 COMPARTIMENT MEDICINĂ INTERNĂ - 20 paturi  
4 Medic specialist  S medicină internă 1 Ocupat 
5 Medic specialist  S medicină internă 1 Ocupat 
6 Medic specialist  S medicină internă 1 Vacant 
7 Medic specialist  S medicină internă 1 Vacant 
8 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
9 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 

10 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
11 Asistent medical principal generalist licenţiat S medicină generală 1 Ocupat 
12 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
13 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
14 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
15 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
16 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
17 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
18 Infirmieră  G   1 Ocupat 
19 Infirmieră  G   1 Ocupat 
20 Infirmieră  G   1 Vacant 
21 Infirmieră  G   1 Vacant 
22 Infirmieră  G   1 Vacant 
23 Îngrijitoare  G   1 Ocupat 
24 Îngrijitoare  G   1 Ocupat 
25 Îngrijitoare  G   1 Vacant 

 COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ - 10 paturi, din care NUCLEU ATI - 3 paturi  
26 Medic specialist  S chirurgie generală 1 Ocupat 

27 Medic specialist  S 
anestezie şi terapie 
intensivă 

1 Vacant 

28 Asistent medical  PL medicină generală 1 Ocupat 
29 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
30 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
31 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
32 Asistent medical  PL medicină generală 1 Ocupat 
33 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
34 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
35 Infirmieră  G   1 Ocupat 
36 Infirmieră  G   1 Ocupat 
37 Infirmieră  G   1 Vacant 
38 Îngrijitoare  G   1 Ocupat 
39 Îngrijitoare  G   1 Vacant 
40 Îngrijitoare  G   1 Vacant 

 COMPARTIMENT PEDIATRIE - 15 paturi  
41 Medic specialist  S pediatrie 1 Vacant 
42 Medic specialist  S pediatrie 1 Ocupat 
43 Medic specialist  S pediatrie 1 Vacant 
44 Asistent medical  PL medicină generală 1 Ocupat 
45 Asistent medical principal  PL pediatrie 1 Ocupat 
46 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
47 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
48 Asistent medical  PL medicină generală 1 Ocupat 
49 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
50 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
51 Infirmieră  G   1 Ocupat 
52 Infirmieră  G   1 Ocupat 
53 Infirmieră  G   1 Vacant 
54 Îngrijitoare  G   1 Ocupat 
55 Îngrijitoare  G   1 Vacant 

 COMPARTIMENT OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE - 10 paturi  
56 Medic primar  S obstetrică-ginecologie 1 Ocupat 
57 Medic specialist  S obstetrică-ginecologie 1 Vacant 
58 Asistent medical  PL obstetrică-ginecologie 1 Vacant 
59 Asistent medical principal  PL obstetrică-ginecologie 1 Ocupat 
60 Asistent medical principal  PL obstetrică-ginecologie 1 Ocupat 
61 Asistent medical principal  PL obstetrică-ginecologie 1 Ocupat 
62 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
63 Asistent medical  PL medicină generală 1 Ocupat 
64 Infirmieră  G   1 Ocupat 
65 Infirmieră  G   1 Ocupat 
66 Infirmieră  G                                                                                                                                                                                                                                                                 1 Ocupat 
67 Îngrijitoare  G   1 Ocupat 
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68 Îngrijitoare  G   1 Ocupat 
 COMPARTIMENT NEONATOLOGIE - 5 paturi 

69 Medic specialist  S neonatologie 1 Vacant 
70 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
71 Asistent medical  PL medicină generală 1 Ocupat 
72 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
73 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
74 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
75 Infirmieră  G   1 Vacant 
76 Infirmieră  G   1 Vacant 
77 Îngrijitoare  G   1 Vacant 

 CAMERA DE GARDĂ  
78 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
79 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
80 Asistent medical principal  PL pediatrie 1 Ocupat 
81 Asistent medical PL medicină generală 1 Vacant 
82 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
83 Asistent medical  PL medicină generală 1 Vacant 
84 Îngrijitoare  G   1 Ocupat 

 FARMACIA CU CIRCUIT ÎNCHIS 
85 Farmacist-șef  S farmacie 1 Ocupat 
86 Asistent medical principal  PL farmacie 1 Ocupat 
87 Îngrijitoare  G   1 Vacant 

 COMPARTIMENT STERILIZARE  
88 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
89 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 

 LABORATOR ANALIZE MEDICALE 
90 Medic primar  S laborator clinic 1 Ocupat 
91 Medic specialist  S medicină de laborator 1 Ocupat 
92 Medic specialist  S medicină de laborator 1 Vacant 
93 Medic specialist  S medicină de laborator 1 Vacant 
94 Biolog principal  S biologie 1 Vacant 
95 Biolog S biologie 1 Ocupat 
96 Asistent medical principal  M laborator  1 Ocupat 
97 Asistent medical principal  PL laborator 1 Ocupat 
98 Asistent medical principal PL laborator 1 Ocupat 
99 Îngrijitoare  G   1 Ocupat 

 LABORATOR RADIOLOGIE ŞI IMAGISTICĂ MEDICALĂ  
  Structură nefuncţională         
 MEDICI REZIDENŢI  

100 Medic rezident an III S medicină internă 1 Ocupat 
101 Medic rezident an I S neonatologie 1 Ocupat 
102 Medic rezident an I S chirurgie generală 1 vacant 

103 Medic rezident an III S 
anestezie şi terapie 
intensivă 

1 Ocupat 

104 Medic rezident an I  S 
anestezie şi terapie 
intensivă 

1 Ocupat 

105 Medic rezident an III S pediatrie 1 Ocupat 
106 Medic rezident an III S obstetrică-ginecologie 1 Ocupat 
107 Medic rezident an III S oftalmologie 1 Ocupat 
108 Medic rezident an III S medicină de laborator 1 Ocupat 

 AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI CU CABINETE ÎN SPECIALITĂŢI  
 CABINET MEDICINĂ INTERNĂ  

109 Medic specialist  S medicină internă 1 Vacant 
110 Asistent medical PL medicină generală 1 Vacant 

 CABINET CHIRURGIE GENERALĂ 
111 Medic specialist  S chirurgie generală 1 Vacant 
112 Asistent medical PL medicină generală 1 Vacant 

 CABINET OBSTETRICĂ - GINECOLOGIE  
113 Medic specialist  S obstetrică-ginecologie 1 Vacant 
114 Asistent medical Pl medicină generală 1 Vacant 

 CABINET PEDIATRIE  
115 Medic specialist  S pediatrie 1 Vacant 
116 Asistent medical Pl medicină generală 1 Vacant 

 CABINET O.R.L. 
117 Medic specialist  S O.R.L. 1 Ocupat 
118 Asistent medical PL medicină generală 1 Vacant 

 CABINET OFTALMOLOGIE  
119 Medic specialist  S oftalmologie 1 Vacant 
120 Asistent medical PL medicină generală 1 Vacant 

 CABINET DE PLANIFICARE FAMILIALĂ  
121 Medic specialist  S planificare familială 1 Vacant 
122 Asistent medical PL medicină generală 1 Vacant 

 CABINET ECOGRAFIE  
123 Medic specialist  S imagistică medicală 1 Vacant 
124 Asistent medical PL medicină generală 1 Vacant 

 COMPARTIMENT INFECŢII NOSOCOMIALE 
125 Medic specialist  S epidemiologie 1 Vacant 
126 Asistent medical principal  PL medicină generală 1 Ocupat 
127 Agent DDD G   1 Vacant 
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 COMPARTIMENT STATISTICĂ MEDICALĂ ŞI INFORMATICĂ  
128 Inginer I S   1 Ocupat 
129 Analist IA S  1 Vacant 
130 Registrator medical M   1 Ocupat 

 COMPARTIMENT MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR MEDICALE  
131 Economist IA  S   1 Ocupat 

 COMPARTIMENT RUNOS 
132 Economist II S inspector resurse umane 1 Ocupat 
133 Referent M   1 Vacant 

 COMPARTIMENT JURIDIC ŞI ACHIZIŢII PUBLICE 
134 Consilier juridic I S jurist 1 Ocupat 
135 Referent  M   1 Vacant 

 COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL  
136 Economist I S   1 Ocupat 
137 Economist II S   1 Ocupat 
138 Funcţionar I  M casier 1 Ocupat 

 COMPARTIMENT ADMINISTRATIV ŞI APROVIZIONARE  
139 Magaziner I  M   1 Ocupat 
140 Muncitor M responsabil aprovizionare 1 Vacant 

141 Muncitor I M 
responsabil SSM - PSI - 
Mediu 

1 Ocupat 

 COMPARTIMENT TEHNIC ŞI DESERVIRE 
 BLOC ALIMENTAR  

142 Muncitor I M bucătăreasă 1 Ocupat 
143 Muncitor II M bucătăreasă 1 Ocupat 

 SPĂLĂTORIE  
144 Spălătoreasă  G   1 Ocupat 
145 Spălătoreasă  G   1 Vacant 

 PAZĂ PROPRIE  
146 Muncitor M agent de pază 1 Vacant 

 COMPARTIMENT ÎNTREŢINERE CLĂDIRI ŞI INSTALAŢII  
147 Muncitor M responsabil tehnic 1 Vacant 
148 Muncitor I M electromecanic 1 Ocupat 
149 Muncitor II M electromecanic 1 Ocupat 
150 Muncitor I M tâmplar 1 Ocupat 
151 Muncitor I M dulgher 1 Ocupat 

152 Muncitor I M 
instalator încălzire 
centrală şi gaze/fochist 

1 Ocupat 

153 Muncitor M 
instalator încălzire 
centrală şi gaze/fochist 

1 Vacant 

154 Muncitor II M lăcătuş mecanic 1 Ocupat 
155 Muncitor M lăcătuş mecanic 1 Vacant 
156 Muncitor M zugrav - vopsitor 1 Vacant 
157 Muncitor M zugrav - vopsitor 1 Vacant 
158 Muncitor M instalator apă şi canal 1 Vacant 
159 Muncitor M instalator apă şi canal 1 Vacant 
160 Îngrijitoare  G   1 Vacant 

TOTAL 160   
 

 

HOTĂRÂREA NR. 247 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, spital din 
reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi   

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25.015/23.11.2018   

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

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

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

Având în vedere rapoartele de avizare Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 4 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 13651/05.10.2018 a Spitalului de Pneumoftiziologie Galaţi, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 25015/05.10.2018; 
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. 91 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a) pct. 3 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Galaţi, conform 
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează aplicarea prevederilor Hotărârii Consiliului 
Judeţean Galaţi nr. 134/2018 privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Spitalul de 
Pneumoftiziologie Galaţi, spital din reţeaua Consiliului Judeţean Galaţi. 

 

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

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
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S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 S 9 S 10 S 11 S 12 S 13 S 14 S 15 S 16 S 17 S 18 S19 

T: 49 T: 49 T: 54 T: 22 T: 5 T: 14 T: 9 T: 4 T: 2 T: 4 T: 17 T: 1 T: 8 T: 13 T: 14 T: 5 T: 10 T: 2 T:3 

C: 1 C: 1 C: 1 C: 1 C: - C: 1 C: - C: - C: - C: - C: 1 C: - C: 1 C: - C: - C: - C: - C: - C:- 

E: 48 E: 48 E: 53 E: 21 E: 5 E: 13 E: 9 E: 4 E: 2 E: 4 E: 16 E: 1 E: 7 E: 13 E: 14 E: 5 E: 10 E: 2 E:3 

 
Spălătorie 

T:5 

C:- 

E:5 

 
Personal întreţinere 
deservire 

T:23

3233C: - 

E:23 

 
Pază 

T:3

9 C: - 

E:3 

Bloc  
Alimentar 

T:12 

C:  - 

E:12 

 
CONSILIUL  DE 

ADMINISTRAŢIE 

 
MANAGER 

 
Serviciul de 
Management al 
Calitatii 

T: 5 

C:  - 

E:  5 

 
Serviciul Tehnic  
           şi  
Administrativ 

T:7 

C:1 

E:6

4 

 
Serviciul 
RUNOS 

T: 5 

C:1 

E:4 

Compartiment de 
prevenire a infectiilor 
asociate  
asistentei medicale 

T:  4 

C:  - 

E: 4 

 
Compartiment 
juridic 

T:  1 

C:  - 

E:  1 

 
Personal clerical 

T:  1 

C:  - 

E:  1 

Compartiment  
SSM, PSI, protecţia civilă şi 
situaţii de urgenţă 

T:  1 

C:  - 

E:  1 

Compartiment  
informatică 

T:  1 

C: -  

E:  1 

 
Director Financiar 
Contabil 

T: 1

  C: 1 

E: - 

 
Serviciul 
Achiziţii 

T:6 

C:1 

E:5 

 
Director 
 Medical 

T:1 

C:1 

E:- 

 
Birou  
Contabilitate 

T: 5 

C: 1 

E: 4 

 
Statistică şi 
informatică 
medicală 

T: 9 

C:  - 

E:  9 
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Legendă: 

 

 S 1 – Secţia Pneumologie I;   

 S 2-   Secţia Pneumologie II; 

 S 3-   Secţia Pneumologie III; 

 S 4-   Secţia Pneumologie Copii; 

 S 5-   Compartiment MDR; 

 S 6-   Camera de Gardă; 

 S 7-   Laborator radiologie şi imagistică medicală;                                

 S 8-   Compartiment de explorări funcţionale; 

 S 9-   Compartiment endoscopie bronşică 

 S 10-  Compartiment sterilizare; 

 S 11-  Laborator analize medicale; 

 S 12-  Compartiment gimnastică medicală; 

 S 13-  Farmacie cu circuit închis; 

 S 14-  Dispensar TBC Nr. 1 Galaţi; 

 S 15-  Dispensar TBC Nr. 2 Galaţi; 

 S 16-  Dispensar TBC Tg. Bujor; 

 S 17-  Dispensar TBC Tecuci; 

 S 18-  Ambulatoriu de specialitate - pneumologie 

 S 19  – Medici competenţe limitate 

               

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                                          

 

                                                  

 

   

 

 

 

Nr .posturi aprobate 376 

Nr. posturi ocupate 264 

Nr. posturi vacante 112 

Nr. posturi conducere 14 

Nr. posturi execuţie 362 
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ANEXA nr. 2 
STAT DE FUNCŢII AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE GALAȚI 

 

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

Conducere Execuţie  

 Comitet Director: 3 posturi   

1.  Manager 

 
  -Studii superioare de lunga durata 

-Cursuri de perfectionare in management sau management 

sanitar agreate de Ministerul Sanatatii/masterate sau doctorate 

in management sanitar, economic ori administrativ 

2.  Director Medical VACANT   Studii superioare medicale 

3.  Director Financiar-Contabil   Studii superioare economice 

 S1         Sectia Pneumologie I: 49 posturi   

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

5.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

6.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

7.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

8.   Medic-VACANT Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

9.   Medic Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

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

11.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

12.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

13.   Asistent med. Gen.  Studii SS specialitate 

14.   Asistent med. Gen.   Studii SS specialitate 

15.   Asistent med. Gen principal Studii  SS specialitate 

16.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

17.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

18.   Asistent med. Gen principal Studii SS specialitate 

19.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

20.   Asistent med. Gen.VACANT  Studii specialitate 

21.   Asistent med. Gen. VACANT  Studii specialitate 

22.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

23.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

24.   Asistent med. Gen principal Studii specialitate 

25.   Asistent med. Gen. principal Studii  SS specialitate 

26.   Asistent med. Gen. VACANT  Studii specialitate 

27.   Asistent med. Gen. VACANT  Studii specialitate 

28.   Asistent med. Gen. VACANT principal Studii specialitate 

29.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

30.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

31.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 
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ANEXA nr. 2 
32.   Infirmiera  Studii generale si curs 

33.   Infirmiera-VACANT  Studii generale si curs 

34.   Infirmiera-VACANT  Studii generale si curs 

35.   Infirmiera VACANT  Studii generale si curs 

36.   Infirmiera  Studii generale si curs 

37.   Infirmiera  Studii generale si curs 

38.   Infirmiera  Studii generale si curs 

39.   Infirmiera  Studii generale si curs 

40.   Infirmiera  Studii generale si curs 

41.   Infirmiera VACANT  Studii generale si curs 

42.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

43.   Ingrijitoare  Studii generale 

44.   ingrijitoare  Studii generale 

45.   Ingrijitoare   Studii generale 

46.   Ingrijitoare  Studii generale 

47.   Ingrijitoare   Studii generale 

48.   Ingrijitoare   Studii generale 

49.   Ingrijitoare   Studii generale 

50.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

51.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

52.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 S2         Sectia Pneumologie II : 49   

53.  Medic sef sectie   Studii superioare medicale-pneumologie 

54.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

55.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

56.   Medic VACANT Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

57.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

58.   Medic VACANT Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

59.   Asistent med. gen sef principal Studii specialitate 

60.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

61.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

62.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

63.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

64.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

65.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

66.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

67.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

68.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

69.   Asistent med. gen VACANT principal Studii specialitate 

70.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 
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71.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

72.   Asistent med. gen           principal   Studii SS specialitate 

73.   Asistent med. Gen.  Studii SS de specialitate 

74.   Sora medicala principal Studii medii de specialitate 

75.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

76.   Asistent med. Gen. VACANT  Studii specialitate 

77.   Asistent med. Gen. VACANT principal Studii specialitate 

78.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

79.   Asistent med. Gen. VACANT  Studii specialitate 

80.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

81.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

82.   infirmiera  Studii generale + curs 

83.   infirmiera  Studii generale + curs 

84.   Infirmiera  Studii generale + curs 

85.   infirmiera  Studii generale + curs 

86.   infirmiera  Studii generale + curs 

87.   Infirmiera   Studii generale + curs 

88.   Infirmiera  Studii generale + curs 

89.   Infirmiera   Studii generale + curs 

90.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

91.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

92.   ingrijitoare  Studii generale 

93.   Ingrijitoare-VACANT  Studii generale 

94.   ingrijitoare  Studii generale 

95.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

96.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

97.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

98.   Ingrijitoare  Studii generale 

99.   Ingrijitoare    Studii generale 

100.   Ingrijitoare  Studii generale 

101.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S3       Sectia Pneumologie  III : 54   

102.  Medic sef sectie VACANT   Studii superioare medicale-pneumologie 

103.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

104.   Medic Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

105.   Medic  Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

106.   Medic VACANT Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

107.   Medic-VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

108.   Medic  primar Studii superioare medicale-pneumologie 

109.   Asistent med. gen sef principal Studii SS specialitate 
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110.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

111.   Asistent med. Gen  Studii specialitate 

112.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

113.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

114.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

115.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

116.   Asistent med. gen principal Studii SS specialitate 

117.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

118.   Asistent med. Gen-VACANT  Studii specialitate 

119.   Asistent med. gen principal Studii specialitate 

120.   Asistent med. Gen VACANT principal Studii specialitate 

121.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

122.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

123.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

124.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

125.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

126.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

127.   Asistent med. Gen   Studii specialitate 

128.   Asistent med. Gen  principal Studii specialitate 

129.   Asistent med. Gen VACANT  Studii SS de specialitate 

130.   Asistent med. Gen VACANT debutant Studii specialitate 

131.   Infirmiera-VACANT  Studii generale + curs 

132.   Infirmiera  Studii generale + curs 

133.   Infirmiera  Studii generale + curs 

134.   Infirmiera  Studii generale + curs 

135.   Infirmiera  Studii generale + curs 

136.   Infirmiera  Studii generale + curs 

137.   Infirmiera   Studii generale + curs 

138.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

139.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

140.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

141.   Infirmiera VACANT debutant Studii generale 

142.   ingrijitoare  Studii generale 

143.   ingrijitoare  Studii generale 

144.   ingrijitoare  Studii generale 

145.   Ingrijitoare   Studii generale 

146.   ingrijitoare  Studii generale 

147.   Ingrijitoare   Studii generale 

148.   Ingrijitoare   Studii generale 

149.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 
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150.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

151.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

152.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

153.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

154.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

155.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 S4        Sectia Pneumologie Copii  : 22   

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

157.   Medic VACANT Primar Studii superioare medicale-pneumologie 

158.   Medic  Specialist Studii superioare medicale - pediatrie 

159.   Asistent med. Ped. sef principal Studii specialitate 

160.   Asistent med. Gen. principal Studii SS  de specialitate 

161.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

162.   Asistent med. Ped. principal Studii specialitate 

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

164.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

165.   Asistent med. gen. Principal  Studii specialitate 

166.   Infirmiera  Studii generale + curs 

167.   Infirmiera  Studii generale + curs 

168.   Infirmiera  Studii generale + curs 

169.   Infirmiera VACANT  Studii generale + curs 

170.   ingrijitoare  Studii generale 

171.   ingrijitoare  Studii generale 

172.   ingrijitoare  Studii generale 

173.   ingrijitoare   Studii generale 

174.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

175.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

176.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

177.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 S5        Compartiment M.D.R. : 5   

178.   Medic  Specialist Studii superioare medicale-pneumologie 

179.   Asistent med. gen.   principal Studii specialitate 

180.   Asistent med. gen.   Studii specialitate 

181.   Infirmiera  Studii generale+curs 

182.   ingrijitoare  Studii generale 

 S6           Camera de garda : 14   

183.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

184.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

185.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

186.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 
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187.   Asistent med. gen. principal     Studii SS de specialitate 

188.  Asistent sef unitate VACANT  principal Studii specialitate 

189.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

190.   Asistent med. gen. VACANT  Studii specialitate 

191.   Asistent med. gen. VACANT  Studii specialitate 

192.   Ingrijitoare   Studii generale 

193.   ingrijitoare VACANT  Studii generale 

194.   ingrijitoare   Studii generale 

195.   brancardier  Studii generale 

196.   brancardier VACANT  Studii generale 

 S7      Laborator Radiologie si Imagistica Medicala : 9   

197.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

198.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

199.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

200.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

201.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

202.   Registrator med. principal Studii specialitate + competenta radiologie 

203.   Asistent med. rad.   Studii specialitate 

204.   Asistent med. rad. VACANT  Studii specialitate 

205.   Asistent med. rad. VACANT debutant Studii specialitate 

 S8     Compartiment Explorari Functionale : 4   

206.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

207.   Asistent med. gen. principal Studii specialitate 

208.   Asistent med. gen.  principal Studii specialitate 

209.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S9           Compartiment Endoscopie Bronsica: 2   

210.   Asistent med. gen. VACANT principal Studii specialitate 

211.   Asistent med. gen. VACANT  Studii specialitate 

 S10             Compartient Sterilizare : 4   

212.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

213.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

214.   Asistent med. gen. VACANT  Studii specialitate 

215.   Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 S11             Laborator Analize Medicale : 17   

216.  Sef laborator   Studii superioare de specialitate 

217.   Medic Primar Studii superioare medicale laborator 

218.   Chimist Principal Studii superioare de specialitate 

219.   Chimist Principal  Studii superioare de specialitate 

220.   Biolog  Principal Studii superioare de specialitate 

221.   Asistent med. lab.   principal Studii specialitate 
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222.   Asistent med. lab.VACANT principal Studii specialitate 

223.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

224.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

225.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

226.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

227.   Asistent med. lab. principal Studii specialitate 

228.   Asistent med. lab. VACANT  Studii specialitate 

229.   Asistent med. lab. VACANT  Studii specialitate 

230.   Asistent med. lab. VACANT debutant Studii specialitate 

231.   ingrijitoare  Studii generale 

232.   ingrijitoare  Studii generale 

 S12      Compartiment Gimnastica Medicala : 1   

233.   Profesor CFM - VACANT Principal Studii superioare de specialitate 

 S13           Farmacie cu circuit inchis : 8   

234.  Farmacist sef VACANT   Studii superioare de specialitate 

235.   Farmacist   Studii superioare de specialitate 

236.   Asistent med. Farmacie 

VACANT 

principal Studii de specialitate 

237.   Asistent med. farmacie principal Studii de specialitate 

238.   Asistent med. farmacie principal  Studii de specialitate 

239.   Asistent med. farmacie  principal Studii de specialitate 

240.   Asistent med. farmacie VACANT  Studii de specialitate 

241.   Ingrijitoare  Studii generale 

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

242.   Medic Primar Studii superioare medicale pneumologie 

243.   Medic Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

244.   Medic -VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

245.   Medic -VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

246.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

247.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

248.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

249.   Asistent med. Gen. principal Studii  SS specialitate 

250.   Asistent medico-social principal Studii specialitate 

251.   Asistent med. Rad. VACANT  Studii specialitate 

252.   Asistent med. Rad. principal Studii specialitate 

253.   Registrator med.  principal Studii specialitate 

254.   Ingrijitoare  Studii generale 

 S15     Dispensar T.B.C. nr. 2 : 14   

255.   Medic Primar Studii superioare medicale pneumologie 

256.   Medic Specialist Studii superioare medicale pneumologie 
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257.   Medic -VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

258.   Medic -VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

259.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

260.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

261.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

262.   Asistent med. igiena principal Studii specialitate 

263.   Asistent med. generalist   Studii specialitate 

264.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

265.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

266.   Statistician   med.  principal Studii specialitate 

267.   Registrator  med. VACANT   Studii specialitate 

268.   Ingrijitoare   Studii generale 

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

269.   Medic   Rezident  

pneumologie 

Studii superioare medicale  

270.   Asistent med. Gen. principal Studii specialitate 

271.   Asistent med. ped. principal Studii specialitate 

272.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

273.   Ingrijitoare   Studii generale 

 S17             Dispensar T.B.C. Tecuci : 10   

274.   Medic  Specialist  Studii superioare medicale pneumologie 

275.   Medic  Rezident pneumologie Studii superioare medicale  

276.   Medic VACANT Specialist Studii superioare medicale pneumologie 

277.   Asistent med. Gen.  principal Studii specialitate 

278.   Asistent med. Gen. VACANT   Studii specialitate 

279.   Asistent med. ocrotire principal Studii specialitate 

280.   Asistent med. rad. principal Studii specialitate 

281.   Asistent med. Gen.   Studii SSD specialitate 

282.   Asistent med. Gen.   Studii specialitate 

283.   ingrijitoare  Studii generale 

 S18 Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialităţi: cabinet 

pneumologie: 2 

  

284. Asistent med. gen.   Studii specialitate 

285. Ingrijitoare VACANT  Studii generale 

 Compartiment Statistica si Informatica Medicala: 9   

286.  Statistician med. principal Studii specialitate 

287.  Statistician med. VACANT principal Studii specialitate 

288.  Registrator med. principal Studii specialitate 

289.  Registrator med. VACANT   Studii specialitate 

290.  Registrator med. principal Studii specialitate 
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291.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

292.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

293.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

294.  Registrator med. VACANT  Studii specialitate 

 Comp. de Prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale: 4   

295.  Medic Primar Studii superioare medicale epidemiologie 

296.  Asistent med. igiena principal Studii specialitate 

297  Asist. med. igiena/generalist 

VACANT 

 Studii de specialitate PL / SS / curs de perfectionare 

profesionala in domeniu 

298  Agent DDD  Studii generale + curs 

 Compartiment juridic : 1   

299  Consilier juridic  Studii superioare juridice 

 Personal clerical : 1   

300  preot  Studii superioare de specialitate 

 Compartiment Securitatea Muncii, P.S.I. Protectie Civila si Situații de 

urgenta: 1 

  

301  Inginer   Studii superioare tehnice + cursuri specialitate in domeniu 

 Compartiment Informatica : 1   

302  Informatician VACANT  Studii superioare de specialitate 

 Birou  contabilitate : 5   

303 Sef birou VACANT   Studii superioare economice 

304  Economist  Studii superioare economice 

305  Economist  Studii superioare economice 

306  Economist   Studii superioare economice 

307  Economist   Studii superioare economice 

 Serviciul RUNOS : 5   

308 Sef  serviciu VACANT   Studii superioare juridice/economice/administrative 

309  Referent de specialitate  Studii superioare administrative 

310  Economist   Studii superioare economice 

311  Economist   Studii superioare economice 

312  Referent  de specialitate 

 VACANT 

 Studii superioare economice / juridice 

 Serviciul Tehnic si Administrativ : 7   

313 Sef serviciu   Studii superioare tehnice 

314  Secretar dactilograf  Studii medii 

315  Secretar dactilograf  Studii medii 

316  Referent de specialitate   Studii superioare administrative 

317  Magaziner     Studii medii 

318  Magaziner  Studii medii 

319  Economist   Studii superioare economice 
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 Spalatorie : 5   

320  Spalatoreasa cu gestiune  Studii generale 

321  Spalatoreasa  Studii generale 

322  Spalatoreasa  Studii generale 

323  Spalatoreasa   Studii generale 

324  Spalatoreasa  Studii generale 

 Personal intretinere si deservire posturi fixe : 23   

325  Muncitor calificat - tamplar  Calificare 

326  Muncitor calificat – sudor-VACANT  Calificare 

327  Muncitor calificat – sudor  Calificare 

328  Muncitor calificat – zugrav  Calificare 

329  Muncitor calificat  - instalator sanitar 

VACANT 

 Calificare 

330  Muncitor calificat – prelucrator prin 

aschiere 

 Calificare 

331  Muncitor calificat- lacatus mecanic  Calificare 

332  Muncitor calificat – conducator mecanic 

auto 

 Calificare 

333  Muncitor calificat – telefonist VACANT  Calificare 

334  Muncitor calificat – fochist   Calificare 

335  Muncitor calificat – fochist   Calificare 

336  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

337  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

338  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

339  Muncitor calificat- fochist  Calificare 

340  Muncitor calificat electrician VACANT  Calificare 

341  Muncitor calificat- sofer VACANT  Calificare 

342  Muncitor calificat- sofer VACANT  Calificare 

343  Muncitor calificat electromecanic statie 

pompare apa  

 Calificare 

 

344  Muncitor calificat – intretinere spatii verzi 

VACANT 

 Calificare 

345  Muncitor necalificat – intretinere spatii 

verzi  

  

346  Muncitor necalificat – intretinere spatii 

verzi  

  

347  Muncitor calificat electromecanic statie 

pompare apa VACANT 

 Calificare 

 Paza : 3   

348  Portar  Studii generale 
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349  Portar  Studii generale 

350  Portar  VACANT  Studii generale 

 Bloc alimentar : 12   

351  Asistent dietetica principal Studii specialitate 

352  Asistent dietetica VACANT  Studii specialitate PL/SS 

353  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

354  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

355  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

356  Muncitor calificat bucatar  Calificare 

357  Muncitor calificat bucatar   Calificare 

358  Muncitor necalificat   

359  Muncitor necalificat - VACANT   

360  Muncitor necalificat   

361  Muncitor necalificat   

362  Muncitor calificat   Calificare 

 Serviciul Achizitii : 6   

363 Sef serviciu    Studii superioare tehnice/economice 

364  Inginer specialist  Studii superioare tehnice 

365  Subinginer  Studii superioare de scurta durata tehnice 

366  Consilier juridic  Studii superioare juridice 

367  Referent  Studii medii 

368  Economist   Studii superioare economice  

 Serviciu de Management al Calitatii: 5   

369  Medic-VACANT  Studii superioare medicale 

370  Consilier Jurdidic VACANT  Studii superioare juridice 

371  Inginer-VACANT  Studii superioare tehnice 

372  Referent-VACANT  Studii medii 

373  Inginer   Studii superioare tehnice + cursuri specialitate in domeniu 

 Posturi medici competente limitate : 3   

374  Medic VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

375  Medic  VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

376  Medic VACANT  Competente limitate Studii superioare medicale  

RECAPITULAŢIE 

 

 

                  

 

 

NR. TOTAL  POSTURI APROBATE 376 

NR. TOTAL POSTURI OCUPATE 264 

NR. TOTAL POSTURI VACANTE 112 

NR. TOTAL POSTURI DE  CONDUCERE 14 

NR. TOTAL POSTURI DE EXECUŢIE 362 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 18 din noiembrie 2018 

         

HOTĂRÂREA NR. 248 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: vânzarea, prin licitaţie deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenite din 
vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.227/12.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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, 3 şi nr. 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 12 lit. b) şi ale art. 20 alin. (5) din Regulamentul de 
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017; 

 Având în vedere prevederile art. 10, art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 98 din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă vânzarea, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase 
provenite din vegetația forestieră de pe aliniamentul drumurilor județene, aflate în administrarea Consiliului Județean 
Galați. 

 
Art.2. Prețul de pornire al licitației deschise pentru masa lemnoasă prevăzută la art. 1 este de 50 lei/mc. 

 
Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini cadru pentru vânzarea, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă pe picior 

şi exploatarea masei lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe aliniamentul drumurilor județene, aflate în 
administrarea Consiliului Județean Galați, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.4. Se aprobă Contractul – cadru pentru vânzarea, prin licitație deschisă, de masă lemnoasă pe picior şi 

exploatarea masei lemnoase provenite din vegetația forestieră de pe aliniamentul drumurilor județene, aflate în 
administrarea Consiliului Județean Galați, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.5. Sumele rezultate din valorificarea masei lemnoase prevăzută la art. 1 se constituie venit la bugetul 

propriu al județului Galați. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   
 

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
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Anexa nr.  1 
 

CAIET DE SARCINI 
 
 
CAP. 1 - DATE PRIVIND ORGANIZATORUL LICITAŢIEI 
 
Organizatorul licitaţiei:     
 

UAT Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi 

Cod fiscal: 
 

3127476 

Nr. O.R.C.: 
 

– 

Adresa sediului: 
 

Str. Eroilor, nr. 7, Municipiul Galaţi, 800.119 

Telefon: 
 

0236/30.25.20  
 

Fax: 
 

0236/46.07.03 
 

E-mail: 
 

conducere@cjgalati.ro  
 

Web: 
 

www.cjgalati.ro 
 

Cont bancar:  
 

RO35TREZ30621360250xxxxx  
 

Banca: 
 

Trezoreria Galaţi 

 
 

mailto:conducere@cjgalati.ro
http://www.cjgalati.ro/
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CAP. 2 - INFORMAŢII GENERALE 

Art. 1. Licitaţia se organizează în conformitate cu prevederile legale de exploatare şi valorificare a masei lemnoase 
provenită din plantaţiile rutiere de pe acostamentul drumurilor judeţene, aflate în zona administrativă a UAT Judeţul Galaţi. 

Art. 2. Este obligatorie respectarea de către părţile contractante a tuturor celorlalte reglementări legale referitoare la 
valorificarea şi recoltarea masei lemnoase, precum şi a altor prevederi legale, menţionate în Anexa nr. 1 a prezentului caiet de 
sarcini, care este parte integrantă a acestuia. 

Art. 3. Contractele încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor, în baza prezentului caiet de sarcini se supun modificărilor 
care vor interveni din punctul de vedere al cadrului legislativ. în cazul în care aceste modificări vor face ca prevederile 
contractelor să devină incompatibile cu noul context legislativ, contractele respective vor fi reziliate. 

Art. 4. Definirea termenilor utilizaţi: 
a) accesibilitatea şi practicabilitatea reţelelor de exploatare - să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului 
materialului lemnos pe întreg parcursul drumului până la staţia finală (parchet); pentru vegetaţia din afara fondului forestier, 
parchetul reprezintă suprafaţa pe care se execută lucrarea silvică de exploatare, iar pentru aliniamentele drumurilor judeţene 
parchetul este reprezentat de lungimea traseului de exploatare. 
b) act de punere în valoare, denumit în continuare APV - documentul tehnico-economic care conţine rezultatele evaluării 
cantitative şi calitative, precum şi localizarea, conform normelor tehnice silvice pentru amenajarea pădurilor, a masei lemnoase 
destinate exploatării; actul de punere în valoare este întocmit de către ocolul silvic care asigură potrivit legii serviciile silvice în 
zona în care se inventariază materialul lemnos. 
c) act adiţional - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între UAT Judeţul Galaţi în calitate 
de vânzător/beneficiar de masă lemnoasă pe picior şi beneficiar de prestări servicii de exploatare şi un operator economic în 
calitate de cumpărător şi prestator de servicii silvice, care modifică parţial prevederi ale contractului încheiat iniţial; 
d) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă, cu respectarea prevederilor 
legale privind ajutorul de stat; 
e) autorizarea la exploatare şi predarea parchetului - ansamblul de activităţi cu caracter tehnic prin care se predă suprafaţa 
parchetului cu scopul pregătirii activităţii de exploatare a masei lemnoase, amenajarea platformei primare, doborârea arborilor 
periculoşi şi alte amenajări prin care se respectă reglementările specifice în vigoare şi cerinţele din standardul de certificare a 
pădurilor; dovada autorizării la exploatare a parchetului o constituie autorizaţia de exploatare; dovada predării la exploatare a 
parchetului o constituie procesul verbal de predare-primire a parchetului; autorizarea la exploatare se realizează de către ocolul 
silvic către titularul activităţii de exploatare, conform normelor şi instrucţiunilor silvice; 
f) predarea masei lemnoase spre exploatare - predarea masei lemnoase, conform graficului de eşalonare a exploatării, transmis 
ocolului silvic care eliberează autorizaţia de exploatare de către UAT Judeţul Galaţi în calitate de administrator şi beneficiar. 
Predarea spre exploatare se va realiza de ocolul silvic către operatorul economic prestator de servicii silvice de exploatare care 
are încheiat contract cu UAT Judeţul Galaţi. Dovada predării la exploatare a masei lemnoase o constituie procesul verbal de 
predare-primire a postaţelor/postaţei; 
g) contract - actul juridic care reprezintă acordul de voinţă al celor două părţi, încheiat între UAT Judeţul Galaţi în calitate 
de vânzător/beneficiar de masă lemnoasă pe picior şi 
beneficiar de prestări servicii de exploatare şi un operator economic în calitate de 
cumpărător şi prestator de servicii silvice; 
h) cumpărător - adjudecătorul masei lemnoase pe picior, cu care se va încheia contractul 
de vânzare-cumpărare a masei lemnoase; 
i) datorie restantă - acea datorie care este în afara scadenţei contractuale, respectiv înscrisă în factura fiscală emisă de 
proprietarii/administratorii fondului forestier proprietate publică a unităţilor administrativ teritoriale sau a vegetaţiei forestiere 
din afara fondului forestier, indiferent de activitatea la care s-a înregistrat aceasta; 
j) direcţie silvică - unitate teritorială de administraţie silvică din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva; 
k) evaluarea masei lemnoase pe picior - activitate tehnico-economică şi organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează 
cantitativ şi calitativ produsele lemnoase destinate exploatării forestiere şi comercializării, finalizată prin întocmirea actului de 
punere în valoare; 
l) eşalonarea tăierilor - programarea intervalelor de timp, pe perioada valabilităţii contractului încheiat între UAT Judeţul Galaţi 
şi operatorul economic prestator de servicii silvice de exploatare a masei lemnoase, în care este permisă exploatarea autorizată a 
masei lemnoase din partizile contractate; 
m) exploatarea masei lemnoase - ansamblul de activităţi cu caracter tehnic şi economic care are ca scop punerea în circuitul 
economic a masei lemnoase obţinută din păduri sau vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, prin aplicarea de 
tehnici şi tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic; 
n) forţa majoră - un eveniment exterior, imprevizibil şi de neînlăturat cum ar fi: stare de război, cutremure, inundaţii, „factum 
principis" şi orice asemenea acte prevăzute de lege şi care sunt de natură a pune una din părţi în imposibilitatea îndeplinirii  
obligaţiilor asumate. Prin „factum principis" se înţelege acel act al autorităţii competente (intervenit după încheierea contractului) 
care, prin promulgarea unei legi sau a altui act normativ, pune una din părţi în imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor asumate; 
o) grupajul de partizi - două sau mai multe partizi de produse accidentale a căror masă lemnoasă s-a stabilit a se valorifica „pe 
picior", pot fi grupate în funcţie de ordinea de autorizare la exploatare, conform priorităţilor stabilite de administratorul drumului, 
respectiv UAT Judeţul Galaţi autorizarea concomitentă a mai multor partizi din grupaj se poate realiza numai în situaţia în care 
prestatorul dispune de mai multe echipe de exploatare, în caz contrar nu se autorizează o altă partiză decât după reprimirea cellei 
autorizate anterior; 
p) lună - lună calendaristică; 
q) masă lemnoasă pe picior - volumul brut (volumul fusului/trunchiului, crăcilor şi cojii) al 
arborilor incluşi în actele de punere în valoare; r) ocol silvic - subunitate de administraţie silvică din structura direcţiilor silvice 
din cadrul 
Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva; s) operator economic - orice întreprindere, atestată, în condiţiile legii, pentru lucrări de 
exploatare forestieră; termenul include şi întreprinderile individuale, înregistrate la oficiul 
registrului comerţului; 
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t) organizator al licitaţiei/negocierii - administratorii fondului forestier proprietate publică a statului şi/sau structurile din 
subordinea acestora, precum şi proprietarul/administratorul /prestatorul de servicii al fondului forestier proprietate publică a unei 
unităţi administrativ-teritoriale sau a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional; 
u) participant la licitaţie - persoana fizică sau juridică care îndeplineşte toate condiţiile de a presta servicii silvice de exploatare 
şi de a licita masă lemnoasă pe picior şi este prezent la licitaţie; 
v) parchet - suprafaţa de pe care se recoltează masa lemnoasă în condiţiile legii, inclusiv suprafeţele afectate de produse 
accidentale de pe care se recoltează masa lemnoasă în condiţiile legii; 
w) partidă - un lot de arbori destinat exploatării, estimat cantitativ şi calitativ conform metodelor dendrometrice pentru evaluarea 
volumului de lemn, în vigoare la data estimării şi care are acelaşi număr de identificare şi denumire cu cele al APV-ului; 
x) postată - parte dintr-o partidă stabilită şi delimitată pe teren, în conformitate cu eşalonarea din anexa la contractul de vânzare-
cumpărare încheiat între părţi; 
y) prejudiciu - vătămare parţială sau totală a arborilor nepredaţi spre exploatare; 
z) preţ de pornire la licitaţie/negociere, denumit în continuare preţ de pornire, preţul stabilit de organizatorul licitaţiei/negocierii, 
în conformitate cu competenţele stabilite prin actele normative sau regulamentele proprii: 
• pentru valorificarea masei lemnoasă pe picior, stabilirea acestui preţ se face pornind de la preţul de APV, exprimat în lei/mc, 
volum brut, fără TVA, fundamentat de către organizatorul licitaţiei; preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru grupajele de 
partizi se stabileşte pe grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; preţul 
de adjudecare al grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere; pentru masa lemnoasă pe 
picior care nu se adjudecă la o procedură de valorificare, organizată potrivit prevederilor legale, preţul de pornire se poate 
modifica prin scăderea nivelului acestuia faţă de nivelul de la procedura anterioară dar nu poate fi mai mic decât nivelul preţului 
de APV; 
• pentru prestarea serviciilor silvice de exploatare, preţul de pornire se fundamentează de organizatorul licitaţiei si este 
exprimat în lei/mc, volum brut, fără TVA; preţul de pornire la licitaţie/negociere pentru grupajele de partizi se stabileşte pe 
grupaj, ca medie a preţurilor de pornire ale partizilor componente, ponderate cu volumele acestora; preţul de adjudecare al 
grupajului se defalcă pe partizi corespunzător creşterii obţinute prin licitaţie/negociere; pentru masa lemnoasă care nu se 
adjudecă la o procedură de valorificare de prestări servicii exploatare, organizată potrivit prevederilor legale, preţul de pornire se 
poate modifica, creşterea nivelului acestuia faţă de nivelul de la procedura anterioară, dar nu poate fi mai mare de valoarea masei 
lemnoase din actul de punere in valoare respectiv; 
aa)preţ de adjudecare la licitaţie/negociere - preţul unui metru cub de masă lemnoasă pe picior care se recoltează din fond 
forestier proprietate publică sau vegetaţia din afara fondului forestier naţional, inclusiv arborii de pe aliniamentele drumurilor 
judeţene, rezultat ca diferenţă între preţul oferit pentru cumpărarea masei lemnoase pe picior şi preţul solicitat pentru prestarea 
serviciilor de exploatare a masei lemnoase. Preţul de adjudecare se exprimă în lei/m.c, volum brut, fără TVA; 
bb)preţul contractului - preţul plătibil vânzătorului/beneficiarului de către cumpărător/ prestator, în baza contractului, pentru 
îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract; 
cc) produse accidentale dispersate - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării, în grad slab/mediu/puternic, a unor 
arborete de către factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, pe suprafaţa unei unităţi amenajistice sau pe părţi ale acesteia, 
precum şi cele rezultate din afectarea unor arborete în grad foarte puternic sau integral pe suprafeţe compacte de maxim 0,5 ha; 
arborii de pe aliniamentele drumurilor judeţene se asimilează produselor accidentale dispersate; 
dd)produse accidentale realizate pe suprafeţe compacte - produsele lemnoase rezultate ca urmare a afectării unui arboret în grad 
foarte puternic sau afectării integrale de către factori biotici şi/sau abiotici destabilizatori, pe suprafeţe compacte mai mari de 0,5 
ha; pe suprafaţa compactă a arboretului afectat se pun în valoare toţi arborii; 
ee) produse accidentale suprapuse - arbori doborâţi sau rupţi pe suprafaţa unei partizi, ca efect al acţiunii distructive a unor 
fenomene climatice în perioada de la încheierea contractului de vânzare - cumpărare şi până la termenul de reprimire a 
parchetului şi a căror recoltare concomitentă cu masa lemnoasă din partida respectivă este necesară şi oportună din considerente 
tehnico-economice şi de protecţia muncii; 
ff) reprezentant legal al operatorului economic - este persoana fizică investită cu atribuţii de administrator sau lichidator ales, 
numit sau desemnat într-un alt mod, al cărui nume este înscris în registrul de stat, unde este înregistrată persoana juridică; 
reprezentarea legală a persoanelor juridice se numeşte şi reprezentare statutară; 
gg)recepţia masei lemnoase pe picior - activitatea tehnică prin care cumpărătorul/ prestatorul, în prezenţa 
vânzătorului/beneficiarului, verifică prevederile actului de punere în valoare; 
hh)reprimirea parchetului - acţiunea de verificare, evaluare şi consemnare a stării vegetaţiei forestiere şi a solului din suprafaţa 
parchetului la terminarea exploatării masei lemnoase, efectuată în scopul preluării suprafeţei parchetului în gestiunea exclusivă a 
administratorului legal; Reprimirea parchetului se realizează de către ocolul silvic care a eliberat autorizaţia de exploatare şi 
titularul autorizaţiei de exploatare. Un exemplar din procesul verbal de reprimire se transmite în copie de către titularul 
autorizaţiei de exploatare către UAT Judeţul Galaţi în calitate de vânzător/beneficiar; 
ii) tarif de participare la licitaţie - tariful stabilit de organizatorul licitaţiei pe baza cheltuielilor aferente organizării şi 
desfăşurării licitaţiei şi, după caz, a negocierii, respectiv: consumul de materiale de birotică, serviciile informatice, publicitate, 
închirierea spaţiului pentru organizarea licitaţiei şi, după caz, a negocierii şi pentru organizarea vizitelor în teren pentru 
vizionarea masei lemnoase pe picior; 
jj) vânzător/beneficiar - administratorul fondului forestier proprietate publică sau a vegetaţiei forestiere, din afara fondului 
forestier naţional, care realizează operaţiunea de vânzare a masei lemnoase pe picior recoltată , cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare; 
kk) volum brut - volumul masei lemnoase conform APV, al lemnului de foc, al lemnului rotund de lucru, inclusiv coaja acestora; 
II)    zi - zi calendaristică. 
CAP. 3 - DESCRIEREA LUCRĂRILOR 

Plantaţiile rutiere de pe acostamentul drumurilor judeţene constituie o vegetaţie forestieră din afara pădurilor, conform 
Codului Silvic şi reprezintă suprafeţe de teren din afara fondului forestier acoperite cu arbori şi arbuşti care nu îndeplinesc unul 
sau mai multe criterii de definire a pădurii. 
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Prezentul caiet de sarcini stabileşte operaţiunile care trebuiesc efectuate, regulile şi obligaţiile ce trebuiesc respectate 

pentru efectuarea operaţiunii de tăiere a arborilor uscaţi, degradaţi şi răriri de pe aliniamentul drumurilor judeţene.  
În conformitate cu legislaţia în vigoare, administratorul drumurilor judeţene are obligaţia de a lua toate măsurile de a 

înlătura de urgenţă cauzele generatoare de evenimente rutiere pe reţeaua de drumuri. 
În acest sens este absolut necesară măsura răririi arborilor precum şi tăierea celor uscaţi şi degradaţi (rupţi, cojiţi, etc.) 

din plantaţia rutieră de pe acostamentul drumurilor judeţene, care prezintă pericol atât pentru circulaţia rutieră, circulaţia 
pietonală, locuinţele şi locuitorii din zonă, cât şi pentru reţelele aeriene tehnico-edilitare (electrice, telefonie fixă sau mobilă, etc), 
cu care se intersectează. 

Masa lemnoasă de exploatat se va pune în valoare de către ocoalele silvice din zona teritorială în care se află, iar 
contravaloarea cheltuielilor ocazionate de marcarea materialului lemnos şi emiterea Autorizaţiilor de punere în valoare, se 
suportă de către deţinătorii sau administratorii acestor terenuri. 

Exploatarea masei lemnoase de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier se realizează cu 
respectarea prevederilor corespunzătoare Codului Silvic. 

Anterior începerii exploatării masei lemnoase, se va efectua marcarea arborilor şi eliberarea actelor de punere în valoare. 
Tăierea şi rărirea arborilor se va face cu respectarea Ordinului Directorului General al Administraţiei Naţionale 

Drumurilor nr. 21 din 26.01.2001 privind "Instrucţia privind plantaţiile rutiere - ind. A.N.D. 561-2001" şi a Ordinului nr. 264 din 
26 martie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe terenurile din afara 
fondului forestier naţional. 

În scopul sporirii gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale, precum şi a asigurării gabaritelor necesare 
pentru modernizarea unor drumuri judeţene în conformitate cu normele europene în vigoare, se vor executa lucrări de rărire şi 
defrişare a plantaţiei rutiere pe unele sectoare de drumuri judeţene din administrarea UAT Judeţul Galaţi (plantaţie îmbătrânită, 
uscată sau rărită), care reprezintă un pericol pentru traficul rutier. 

Transportul materialului lemnos se va efectua în mod obligatoriu însoţit de documentele de transport legale, completate 
corect, având inventarul masei lemnoase pe dimensiuni, specii şi cu specificarea traseului pe care se va deplasa. 

Se vor doborî în exclusivitate numai arborii marcaţi, cuprinşi în actele de punere în valoare. Se interzice cu desăvârşire 
tăierea arborilor nemarcaţi. 

Arborii se exploatează la rând, lemnul subţire concomitent cu cel gros, doborârea arborilor făcându-se pe direcţia care să 
nu producă vătămări sau rupturi de arbori nemarcaţi. 

Masa lemnoasă rezultată se va ridica în aceeaşi zi cu tăierea, fiind interzisă depozitarea acesteia pe platforma drumului, 
sau pe zona de siguranţă a acestuia. 

Începerea executării lucrărilor se va face numai după obţinerea avizului pentru instituirea restricţiilor de circulaţie din 
partea administratorului drumului, în baza avizului poliţiei rutiere. Pe toată perioada efectuării operaţiunilor de tăiere, încărcare şi 
transport, agentul economic va asigura semnalizarea lucrărilor şi pilotarea circulaţiei rutiere pe sectorul de drum restricţionat, 
conform aprobării primite în baza "Normelor Metodologice aprobate prin Ordinul comun MI-MT nr. 1112/411 privind condiţiile 
de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie, în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi 
protejarea drumului" - publicat în Monitorul Oficial nr. 397/24 08.2000. 

Direcţia de cădere a arborilor va fi stabilită de şeful echipei şi va fi comunicată muncitorilor pentru evitarea pericolului 
de producere accidente. 

Eventualele accidente de circulaţie produse în zona de lucru, consecinţele civile şi/sau penale, cauzate de neluarea 
tuturor măsurilor de semnalizare, dirijare şi pilotare a circulaţiei revin exclusiv în sarcina şi răspunderea Achizitorului. 

În zona de execuţie a lucrărilor se va asigura în permanenţă circulaţia autovehiculelor pe o bandă de circulaţie, fiind 
realizată prin intermediul piloţilor de dirijare a circulaţiei. 

Lungimea maximă a frontului de lucru nu va depăşi 100 m în aliniament şi 50 m în curbe. în cazul în care, în mod 
excepţional, condiţiile locale impun doborârea arborilor pe platforma drumului, se va recurge la oprirea circulaţiei din ambele 
sensuri un timp cât mai scurt posibil, numai cu avizul Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie. 

Dacă arborii ce urmează a fi tăiaţi sunt în apropierea unei reţele electrice, care ar putea fi periclitată prin căderea lor, 
ofertantul îşi va lua măsuri pentru a evita producerea de accidente prin electrocutare şi va înştiinţa proprietarul reţelei electrice cu 
privire la lucrările ce urmează a fi executate. 

Doborârea arborilor marcaţi se va face pe o direcţie oblică faţă de axul drumului, în afara părţii carosabile, cu ocuparea 
unei suprafeţe cât mai mici din suprafeţele agricole marginale drumului. în cazul în care există suprafeţe agricole marginale 
drumului, ofertantul este obligat să ceară acceptul proprietarului terenului pentru doborârea arborilor pe acesta. 

Pe pante înclinate, cu înclinarea mai mare de 10 grade, doborârea se face cu vârful la deal, sau pe curba de nivel, 
ţinându-se seama de direcţia indicată de tehnologia de scoatere şi utilajul folosit pentru această operaţie. 

Tăierea arborilor se va executa cât mai aproape posibil de sol, astfel încât înălţimea cioatei rezultate, măsurată pe partea 
din amonte să nu depăşească 1/3 din diametrul secţiunii acesteia, iar la arborii mai groşi de 30 cm să nu depăşească 10 cm. 

Dacă prin doborârea arborilor s-a produs vătămarea, ruperea sau dezrădăcinarea unor exemplare nemarcate, persoana 
responsabilă cu exploatarea plantaţiei este obligată să sesizeze imediat şeful de district, fără ca aceşti arbori, să fie doborâţi sau 
fasonaţi. 

Eventualele degradări produse drumului judeţean şi/sau zonelor adiacente acestuia (acostamente, semnalizare rutieră, 
parapeţi de protecţie, etc.) în timpul activităţii de exploatare a masei lemnoase, se vor remedia pe cheltuiala agentului economic. 

În cazul producerii unor astfel de daune, ofertantul este direct răspunzător şi va suporta valoarea despăgubirilor aferente 
daunelor provocate. 

La terminarea exploatării întregii cantităţi de masă lemnoasă, cumpărătorul are obligaţia de a strânge resturile de 
exploatare nevalorificabile (crengi si vârfuri sub 2 cm grosime, zoburi, lemn putregăios) în grămezi ce vor fi deasemenea 
evacuate din zona drumului. 

Se interzice cumpărătorului depozitarea masei lemnoase rezultată din defrişare pe marginea drumurilor judeţene sau în 
parcări, deoarece pot constitui obstacole în desfăşurarea în bune condiţii a circulaţiei rutiere. 

După terminarea lucrărilor de exploatare şi transportul masei lemnoase, inclusiv a resturilor nevalorificabile, ofertantul 
este obligat să dezafecteze instalaţiile şi construcţiile anexe provizorii, aducând terenurile ocupate la starea iniţială. 
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în cazul utilizării automacaralelor, calarea acestora se va face numai prin intermediul calelor din lemn, fiind interzisă 

calarea macaralelor direct pe îmbrăcămintea asfaltică, precum şi deplasarea lemnului prin tragere cu mijloace mecanice.  
Corelat cu termenul de exploatare stabilit de comun acord , ACHIZITORUL va prezenta un grafic de lucru real, ce va fi 

respectat. Procesul-verbal de predare-primire a masei lemnoase în vederea exploatării constituie document gestionar. 
Acest document înregistrat, semnat şi ştampilat se va transmite la UAT Judeţul Galaţi pe baza căruia se va întocmi 

factura proforma. 
Înainte de trecerea la un nou sector de lucru se va asigura curăţenia completă de crengi, resturi vegetale şi de lemn, atât a 

zonei drumului cât şi a suprafeţelor de teren adiacente care nu aparţin drumului (teren arabil, păşune, etc). în cazul în care la 
verificarea pe teren se constată că preluarea aliniamentului nu se poate realiza deoarece nu sunt întrunite toate condiţiile cerute de 
prezentul caiet de sarcini, se va încheia un act de constatare în care se va consemna atât volumul lemnului neexploatat ( dacă este 
cazul), cât şi volumul lucrărilor necesare de realizat pentru îndeplinirea condiţiilor de preluare a masei lemnoase, iar exploatarea 
va fi continuată cu plata eventualelor penalităţi, ce vor fi stipulate în contract. 

Autorizaţia se emite în regim de prestaţie de către ocolul silvic care a efectuat punerea în valoare la cererea deţinătorului 
acesteia. 
Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţia de exploatare. 

Arborii destinaţi a fi tăiaţi se vor marca în prealabil cu ciocane silvice de câtre personalul silvic în conformitate cu 
normele tehnice în vigoare. 

În cazurile de forţă majoră, când în mod excepţional condiţiile locale impun doborârea arborilor pe platforma drumului, 
se va recurge la oprirea circulaţiei din ambele sensuri, un timp cât mai scurt posibil. 

Tăierea arborilor se execută astfel încât înălţimea cioatei rămase după tăiere să nu depăşească 5 -10 cm de la nivelul 
terenului. 

Este interzisă execuţia lucrărilor de tăiere a arborilor în perioadele de timp cu vizibilitate redusă (ceaţă, ploaie) sau vânt 
puternic. 

Constatarea îndeplinirii acestor cerinţe se va face de către şeful de district care va solicita convocarea comisiei de 
predare a unui nou sector de exploatare. 

Însuşirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare şi parafare, este obligatorie pentru toţi ofertanţii participanţi la 
licitaţie, acesta urmând să facă parte integrantă din contractul de vânzare-cumpărare ce urmează să se încheie cu câştigătorul 
licitaţiei. 
 
CAP. 4 - DATE PRIVIND ORGANIZAREA ŞEDINŢEI DE LICITAŢIE 
Data şedinţei de licitaţie:   
Ora şedinţei de licitaţie:   
Data şi ora - limită pentru depunerea 
documentaţiei de înscriere la licitaţie:   
Locul şedinţei de licitaţie. UAT Judeţul Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi 
Tipul de licitaţie:   
 
Tăierea arborilor din plantaţiile rutiere se va face în următoarele situaţii: 
a) Tăierea exemplarelor sănătoase: 
- Rărirea plantaţiei astfel încât să se realizeze o distanţă de 50 m între arbori; 
- în vederea înlăturării exemplarelor care prezintă pericol pentru siguranţa circulaţiei sau pentru construcţiile şi instalaţiile 
limitrofe; 
b) Tăieri de igienizare - tăierea exemplarelor afectate de boli şi dăunători, aflate în 
diferite stadii de uscare; 
c) Tăierea exemplarelor uscate, rupte sau mutilate de vânt, accidente de circulaţie sau 
a unor calamităţi naturale (vânt, căderi mari de zăpadă, etc); 
d) Tăierea plantaţiei rutiere ajunsă la vârsta de exploatabilitate; 
e) Afectează  zona  de  siguranţă  a  drumurilor judeţene  modernizate  conform standardelor europene. 

În vederea realizării lucrărilor de exploatare a masei lemnoase, cu adresa nr. 4599/26.04.2018 s-a solicitat Direcţiei 
Silvice Galaţi marcarea arborilor de pe următoarele drumuri judeţene: DJ 251, DJ 242, DJ 252, DJ 242B, DJ 242D, DJ 251 A, DJ 
254, DJ 255 în vederea tăierii. 

Plantaţia rutieră oferită spre vânzare prin licitaţie publică deschisă, este constituită din speciile foioase moi şi foioase 
tari, cu un număr total de 1.694 bucăţi arbori şi cu un volum total brut de 3.188 mc. 

Plantaţia rutieră a fost scoasă spre vânzare în baza următoarelor acte de punere în valoare, ataşate la prezentul caiet de 
sarcini: 
1. DJ 251 Tecuci - Galaţi, între Matca - intersecţia cu DJ 251A - Cudalbi - Pechea -Slobozia Conachi - Galaţi ( linia C.F. ieşire 
Smârdan ) există un număr total de 323 bucăţi arbori cu un volum total brut de 581 mc. Astfel între Matca şi Cudalbi există un 
număr de 226 bucăţi arbori, având un volum brut de 359 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 79/31.05.2018 eliberat de 
Ocolul Silvic Tecuci, iar între Cudalbi şi Galaţi există un număr de 97 bucăţi arbori, având un volum brut de 222 mc, conform  
Actului de punere în valoare nr. 1332082/06.06.2018, eliberat de Ocolul Silvic Hanu Conachi; 
2. DJ 242 între Vârlezi (intersecţia cu DN 24D la troiţă) - Tg. Bujor - Folteşti (intersecţia cu DN 26) şi anume între poziţiile 
km. 38+940 + 69+640, există un număr total de 249 bucăţi arbori cu un volum total brut de 481 mc, conform Actului de punere 
în valoare nr. 3088/30.05.2018, eliberat de Ocolul Silvic Galaţi; 
3. DJ 252 între Movileni - Cosmeşti - intersecţie DN 24 - intrare Buciumeni şi anume între poziţiile km. 7+200 + 32+600, 
există un număr total de 441 bucăţi arbori cu un volum total brut de 822 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 
80/31.05.2018, eliberat de Ocolul Silvic Te3cuci; 
4. DJ 242D între Băneasa ( intersecţia cu DJ 242B ) - Suceveni - Rogojeni (până la şcoală) şi anume între poziţiile km. 0+000 
+ 21+000, există un număr total de 230 bucăţi arbori având un volum total brut de 227 mc, conform Actului de punere in valoare 
nr. 3091/30.05.2018, eliberat de Ocolul Silvic Galaţi; 
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5. DJ 255 între DN 25 - Pechea - Cuca - Fârţăneşti (intersecţia cu DJ 242) -Măstăcani - DN 26 şi anume între poziţiile km. 
16+845 + 53+700, există un număr total de 176 bucăţi arbori având un volum total brut de 225 mc. Astfel între DN 25 şi 
Izvoarele există un număr de 11 bucăţi arbori, având un volum brut de 49 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 
1332122/30.05.2018 eliberat de Ocolul Silvic Hanu Conachi, iar între Pechea şi Măstăcani există un număr de 165 bucăţi arbori, 
având un volum brut de 176 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 3092/06.06.2018, eliberat de Ocolul Silvic Galaţi; 
6. DJ 251A între Corod - Blânzi - Nicopole - Drăguşeni (DN 24D) şi anume între poziţiile km. 10+000 * 32+000, există un 
număr total de 47 bucăţi arbori având un volum total brut de 133 mc. Astfel între Corod şi Blânzi există un număr de 20 bucăţi 
arbori, având un volum brut de 52 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 78/31.05.2018 eliberat de Ocolul Silvic Hanu 
Conachi, iar între Blânzi şi Drăguşeni există un număr de 27 bucăţi arbori, având un volum brut de 81 mc, conform Act de 
punere in valoare nr. 6089/15.05.2018, eliberat de Ocolul Silvic Griviţa; 
7. DJ 242B între ieşire Bereşti - intrare Tg. Bujor şi anume între poziţiile km. 23+000 + 43+200, există un număr total de 160 
bucăţi arbori cu un volum total brut de 486 mc. Astfel între Târgu Bujor şi Balinteşti există un număr de 82 bucăţi arbori, având 
un volum brut de 243 mc, conform Actului de punere în valoare nr. 3090/30.05.2018 eliberat de Ocolul Silvic Galaţi, iar între 
Balinteşti şi Bereşti, există un număr de 78 bucăţi arbori, având un volum brut de 243 mc, conform Actului de punere în valoare 
nr. 6090/07.06.2018, eliberate de Ocolul Silvic Griviţa; 
8. DJ 254 între Iveşti (intersecţie DN 25) - Costache Negri (intersecţie DJ 251 la staţia Peco) şi anume între poziţiile km. 
0+000 18+000, există un număr total de 95 bucăţi arbori având un volum total brut de 233 mc, conform Actului de punere in 
valoare nr. 1332115/06.06.2018, eliberat de Ocolul Silvic Hanu Conachi. 

Exploatarea arborilor se va face în funcţie de necesităţile de tăiere a acestora, la solicitarea UAT Judeţul Galaţi şi numai 
după marcarea prealabilă cu ciocanul de marcaj a acestora, de către organele silvice abilitate, în baza actelor de punere în valoare 
şi a autorizaţiilor de exploatare eliberate de Direcţia Silvică Galaţi. 

 
CAP. 5 - REGULI PRIVIND ORGANIZAREA Şl DESFĂŞURAREA LICITAŢIEI 
5.1. Anunţarea licitaţiei 
 

Art. 5. Anunţul privind organizarea licitaţiei/negocierii de vânzare de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei 
lemnoase din fondul forestier proprietate publică sau a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional, se va publica cu 
minimum 10 zile calendaristice înainte de data desfăşurării licitaţiei, într-un cotidian local, pe site-ul organizatorului licitaţiei şi 
se va afişa la sediul acestuia. 
 
5.2. Documentaţia de participare 
 

Art. 6. Caietul de sarcini al licitaţiei/negocierii de vânzare a masei lemnoase pe picior şi exploatarea masei lemnoase se 
poate procura, la cerere, de la sediul organizatorului, în perioada cuprinsă între data publicării anunţului privind organizarea 
licitaţiei/negocierii şi data limită stabilită pentru depunerea documentaţiei în vederea preselecţiei operatorilor economici care 
solicită înscrierea la licitaţie/negociere, conform datelor din anunţul de licitaţie. 
 
5.3. Participanţii la licitaţie/negociere 
 

Art. 7. La licitaţiile organizate pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase din fondul 
forestier proprietate publică sau a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional, pot participa operatori economici, 
înregistraţi într-un stat membru al UE, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil, deţinut ele 
aceştia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat şi recunoscut/echivalat, în condiţiile legii, de 
autoritatea competentă din România. Operatorii economici care nu au sediul în România depun documentele de înscriere la 
licitaţie atât în limba oficială a ţării de origine, cât şi în limba română, traducerea acestora fiind certificată de traducător pentru 
conformitate cu originalul. 
 
5.4. înscrierea la licitaţie 

Art. 8. - (1) Pentru admiterea la licitaţie/negociere a operatorilor economici/grupurilor de operatori economici, 
preselecţia acestora se organizează la data precizată în anunţul de participare. 
(2) Comisia de preselecţie va fi formată din 3 sau 5 membri şi va fi numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Galaţi şi îşi va desfăşura activitatea în condiţiile în care sunt prezenţe două treimi din membrii comisiei. 
(3) Hotărârile comisiei de preselecţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. 
(4) Pentru participare la licitaţie, operatorul economic trebuie să depună, o cerere de înscriere, care se înregistrează în registrul 
de corespondenţă al organizatorului şi la care trebuie să anexeze documentaţia formată din următoarele documente, după caz, în 
original sau în copie certificată, sub semnătură, de către reprezentantul legal al operatorului economic, pentru conformitate cu 
originalul: 
 
a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de 
înregistrare, în cazul operatorilor economici străini; 
b) certificatul constatator privind operatorul economic în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Oficiul 
Registrului Comerţului direct sau prin serviciul online Info Cert, sau informaţii extinse despre acesta, solicitate de organizator 
prin serviciul Recom Online, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecţiei; operatorul economic trebuie să aibă 
înscrise în domeniul de activitate minim şi obligatoriu activităţile de exploatare a masei lemnoase şi cele de transport şi 
comercializare a masei lemnoase. 
c) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, 
cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnătura reprezentantului legal al operatorului economic sau 
documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini; acest 
document trebuie prezentat, în copie conformă cu originalul; 
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d) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situaţia completării la zi a atestatului 
de exploatare şi a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declaraţie se 
vor menţiona volumul de masă lemnoasă adjudecată/cumpărată direct/achiziţionată pentru prestări servicii şi neoperată în anexă, 
precum şi vânzătorul/beneficiarul. 
e) certificatul de atestare fiscală; 
f) declaraţia prevăzută la art. 8 alin. (2) din H.G. nr. 715/2017. 
(5) Cererea şi documentaţia prevăzute la alin. (4) se vor depune până la data precizată în anunţul de participare, la organizatorul 
licitaţiei prin una dintre următoarele 
modalităţi: 
a) direct la registratură, pe hârtie; 
b) prin poştă/curier, pe hârtie; 
c) prin poştă electronică, format pdf, semnate cu semnătura electronică calificată sau sigiliu 
electronic calificat. 
 
5.5. Preselecţia operatorilor economici/grupurilor de operatori economici 
 
Art. 9. - (1) Comisia de preselecţie va analiza cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei, documentaţiile 
depuse de către solicitanţi şi va hotărî admiterea/respingerea participării acestora la licitaţie/negociere, cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Comisia respinge participarea la licitaţie/negociere a solicitantului care se află cel puţin în una dintre următoarele situaţii: 
a) nu a depus/nu a transmis electronic toate documentele prevăzute la art. 8 alin. (4) până la data şi ora stabilită în caietul de 
sarcini şi anunţul de participare la licitaţie sau documentele depuse sunt incomplete sau nu sunt certificate pentru conformitate cu 
originalul, după caz; 
b) nu are certificat de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil la momentul preselecţiei; 
c) are datorii restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului, precum şi faptul că asociatul 
unic/unul din asociaţii operatorului economic este asociat la un operator economic/grup de operatori economici care are datorii 
restante faţă de administratorii fondului forestier proprietate publică a statului; 
d) are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a unităţii administrativ-
teritoriale, precum şi faptul că asociatul unic/unul din asociaţii operatorului economic este asociat la un operator economic/grup 
de operatori economici care are datorii restante faţă de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a 
unităţii administrativ-teritoriale; 
e) nu are capacitate de exploatare forestieră disponibilă, conform certificatului de atestare şi anexei la acesta şi declaraţiei pe 
proprie răspundere privind situaţia capacităţii anuale disponibile; capacitatea disponibilă pentru un an de producţie se calculează 
ca diferenţa dintre volumul anual atestat si volumul autorizat cumulat cu volumul contractat, dar încă neautorizat la exploatare 
pentru respectivul an de producţie; 
f) a avut contracte reziliate, în ultimele 6 luni anterior datei licitaţiei, din culpa sa, cu organizatorul licitaţiei. 
(3) Operatorii economici nu participă la şedinţa comisiei de preselecţie. 
Art. 10. - (1) La sfârşitul şedinţei de preselecţie comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data şi locul 
desfăşurării preselecţiei, membrii comisiei de preselecţie prezenţi, solicitanţii care s-au înscris în vederea participării la licitaţie, 
solicitanţii admişi şi volumul maxim de masă lemnoasă pe picior pe care aceştia îl mai pot adjudeca şi exploata la data 
preselecţiei, solicitanţii respinşi şi motivul respingerii lor, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea preselecţiei şi ora 
afişării rezultatului preselecţiei.  
(2) Procesul-verbal al comisiei de preselecţie se va afişa la sediul organizatorului licitaţiei. 
 
5.6. Vizionarea masei lemnoase pe teren 
 
Art. 11 - (1) Operatorilor economici care solicită informaţii privitoare la volumul şi calitatea masei lemnoase care urmează a fi 
licitată, li se pune la dispoziţie, la sediul ocolului silvic, documentaţia tehnică necesară în acest scop. 
(2) în situaţia în care operatorii economici interesaţi să participe la licitaţie/negociere solicită să vizioneze masa lemnoasă care 
este supusă vânzării, organizatorul licitaţiei asigură condiţiile pentru vizionare şi desemnează în acest sens un specialist, pe baza 
unei planificări. 
 
5.7. Garanţia de contractare şi tariful de participare la şedinţa de licitaţie 
Art. 12. - (1) Operatorul economic înscris la licitaţie trebuie să facă dovada achitării, anterior începerii şedinţei de licitaţie, în 
contul UAT Judeţul GALAŢI, deschis la Trezoreria Galaţi, comunicat prin anunţul de participare, prin instrumente bancare 
legale decontabile până la începerea licitaţiei şi certificate de bancă, sau în numerar la casieria organizatorului, a: 
a) garanţiei de contractare pentru volumul de masă lemnoasă pe picior pe care intenţionează să îl cumpere, în cuantum de 5% din 
valoarea de pornire la licitaţie, fără TVA;' 
b)   tarifului de participare la licitaţie, stabilit prin anunţul de participare. 
(2) Documentele privind dovada achitării garanţiei de contractare prevăzute la alin. (1) şi a tarifului de participare se depun la 
secretariatul comisiei de licitaţie, anterior începerii şedinţei de licitaţie. 
(3) Pentru participarea la negocierea organizată imediat după licitaţie, în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare şi 
având ca obiect masa lemnoasă neadjudecată la licitaţie, operatorii economici care au fost admişi la aceasta, nu mai plătesc tarif 
de participare. 
(4) Neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) determină interzicerea participării la 
licitaţie a operatorului economic/grupului de operatori economici. 
Art.13.- Garanţia de contractare în cuantum de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, rămâne la dispoziţia 
vânzătorului/beneficiarului până la încheierea contractului de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior şi prestări servicii 
silvice de exploatare şi se restituie operatorului economic câştigător în termen de 3 zile calendaristice de la încheierea 
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contractului. Pentru operatorii economici care au participat la licitaţie, dar nu au adjudecat masa lemnoasă, restituirea garanţiei de 
contractare se realizează de către organizatorul licitaţiei în termen de 3 zile calendaristice de la data desfăşurării licitaţiei. 
 
5.8. Desfăşurarea şedinţei de licitaţie 
Art. 14. - (1) Licitaţia se desfăşoară la sediul UAT Judeţul Galaţi, la data şi ora stabilite prin anunţul de participare. 
f) (2) Licitaţia se desfăşoară cu participarea comisiei de licitaţie şi a reprezentanţilor oficiali ai participanţilor, în aceeaşi sală. 
Art. 15. - (1) Comisia de licitaţie este numită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi şi îşi va desfăşura 
activitatea în condiţiile în care sunt prezenţi două treimi din membrii comisiei. 
(2) Hotărârile comisiei de licitaţie se iau cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi ai 
comisiei. 
Art. 16. - (1) Pasul de licitare pentru fiecare partidă/grupaj de partizi este stabilit în lei/mc volum brut, fără TVA, la nivelul 
valorii de 5% din preţul de pornire al licitaţiei, rotunjit la lei, matematic (în plus sau în minus, după caz). 
(2) Pentru fiecare partidă/grupaj de partizi licitaţia începe de la preţul de pornire 
aprobat de organizatorul licitaţiei, preţ menţionat în anexa la Caietul de sarcini. 
(3) Tipul licitaţiei este cu depunerea ofertelor în plic închis. 
Art. 17. (1) După licitaţie se va întocmi procesul-verbal privind desfăşurarea şi rezultatul licitaţiei, în care se consemnează, în 
mod obligatoriu, următoarele: data şi locul desfăşurării licitaţiei, modul de anunţare a licitaţiei, membrii comisiei de licitaţie 
prezenţi, tipul licitaţiei, obiectul licitaţiei, solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de participare la licitaţie, reprezentanţii 
legali ai acestora, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observaţii cu privire la organizarea şi desfăşurarea 
licitaţiei. 
(2) Fişele de desfăşurare a licitaţiei, semnate de membrii prezenţi ai comisiei, devin anexă la procesul-verbal al licitaţiei; fişele 
pot fi semnate şi de ofertanţi, comisia oferindu-le această posibilitate. 
 
5.9. Desfăşurarea şedinţei de negociere 
Art. 18 - (1) Pentru partizile rămase neadjudecate după licitaţie, se poate desfăşura negociere. 
(2) Negocierea va avea loc imediat după încheierea şedinţei de licitaţie, sau în ziua următoare. 
(3) Negocierea se poate face numai cu operatorul economic care a fost admis la licitaţie. Pentru negociere nu se stabilesc paşi de 
negociere. 
Art.19- (1) Admiterea la negociere, pentru masa lemnoasă pe picior, se face numai pentru capacitatea de exploatare disponibilă 
în conformitate cu înregistrările din Certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră, din anexa la acesta şi din 
declaraţia pe proprie răspundere prevăzută la Art. 8 alin. (4) lit. f) şi numai în limita sumei băneşti rămase neutilizată din garanţia 
de contractare depusă pentru participarea la licitaţie. 
(2) în urma desfăşurării şedinţei de negociere, se va întocmi un proces-verbal de negociere, după modelul procesului-verbal de 
licitaţie, semnat de membrii comisiei de negociere prezenţi. 
 
 
 
5.10. Contestaţii 
 
Art. 20. - (1) Operatorul economic care consideră că, din motive neîntemeiate, nu a fost admis să participe la licitaţie/negociere, 
poate face contestaţie. Contestaţia se formulează în scris şi se depune la registratura UAT Judeţul Galaţi, în termen de maxim 24 
de ore de la data şi ora afişării rezultatului preselecţiei. în situaţia în care termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se 
prelungeşte corespunzător până în următoarea zi lucrătoare. 
(2) Organizatorul licitaţiei va soluţiona contestaţia prin decizie motivată, în ziua depunerii contestaţiei sau în ziua următoare; 
decizia se afişează până la sfârşitul programului de lucru din ziua lucrătoare, la sediul organizatorului şi se comunică 
contestatarului. 
(3) în situaţia în care în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune admiterea 
contestatarului la licitaţie/negociere. 
Art. 21. - (1) Contestaţiile privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiei se depun în scris şi se înregistrează la sediul 
organizatorului licitaţiei în ziua în care a fost desfăşurată licitaţia, iar conducătorul organizatorului le va soluţiona în termen de 5 
zile lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei. 
(2) Modul de analizare şi soluţionare a contestaţiilor privind modul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor se consemnează într-
o decizie motivată, iar soluţia se comunică contestatarului, în scris. Dacă în urma analizări contestaţiei se sstabileşte că aceasta a 
fost întemeiată, organizatorul dispune anularea adjudecării pentru partida/grupajul de partizi în cauză şi oferirea acesteia/acestuia 
la o nouă licitaţie. 
Art. 22. - (1) Operatorii economici participanţi la negociere care consideră că nu au fost respectate prevederile Caietului de 
sarcini privind desfăşurarea negocierii pentru anumite partizi/grupaje de partizi, pot face contestaţie. 
(2) Contestaţia se va formula în scris şi se va depune la sediul organizatorului în ziua în care a fost organizată negocierea. 
(3) Organizatorul negocierii va soluţiona contestaţia în termen de 5 zile lucrătoare de la data desfăşurării negocierii, iar soluţia 
va fi comunicată contestatarului, în scris. 
(4) Dacă în urma analizării contestaţiei se stabileşte că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea negocierii 
pentru partida/grupajul de partizi respectiv şi ia măsuri pentru organizarea unei licitaţii sau a unei noi negocieri, după caz. 
Art. 23. - (1) In cazul în care între momentul adjudecării şi cel al contractării, operatorul economic câştigător constată că masa 
lemnoasă nu corespunde ca volum sau/şi calitate cu prevederile actului de punere în valoare, îl va înştiinţa despre aceasta, în 
scris, pe organizatorul licitaţiei în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea procesului-verbal de licitaţie; la 
contestaţie va anexa documentaţia de verificare, întocmită conform normelor tehnice silvice în vigoare, însuşită de personalul de 
specialitate din cadrul operatorului economic. 
(2) Contestarea prevederilor actului de punere în valoare, în situaţia prevăzută la alin. (1), obligă pe organizatorul licitaţiei la 
efectuarea unei verificări în teren, în conformitate cu normele tehnice silvice în vigoare, în prezenţa contestatarului. 
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(3) în cazurile prevăzute la alin. (2), termenul de 10 zile de la adjudecare până la încheierea contractelor de vânzare-cumpărare a 
masei lemnoase, se prelungeşte cu perioada dintre data depunerii contestaţiei şi data transmiterii răspunsului de către contestatar; 
termenul primirii răspunsului este maxim 20 de zile lucrătoare de la data depunerii contestaţiei. 
(4) în situaţia în care conducătorul organizatorului constată că se confirmă aspectele contestate, acesta anulează adjudecarea şi 
restituie garanţia de contractare. 
 
5.11. Încheierea contractelor pentru masa lemnoasă adjudecată; neîncheierea contractelor pentru masa lemnoasă 
adjudecată, rezilierea contractelor, cesionarea contractelor încheiate în urma licitaţiilor/negocierilor, facturarea masei 
lemnoase contractate 
 
Art. 24. - (1) încheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate prin licitaţie/negociere are loc la sediul 
vânzătorului/beneficiarului în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data desfăşurării licitaţiei, respectiv a negocierii. 
(2) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior care s-a adjudecat, în termenul maxim de 10 
zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a operatorului economic câştigător, atrage anularea adjudecării 
şi pierderea garanţiei de contractare aferente, precum şi a dreptului de participare a acestuia la licitaţie/negociere, pentru o 
perioadă de 6 luni de la data limită prevăzută pentru încheierea contractului. în cazul neîncheierii contractelor, în termenul legal 
stabilit prin prezentul caiet de sarcini, pentru partizile adjudecate, operatorul economic câştigător va fi notificat în scris cu privire 
la anularea adjudecării, i se va reţine garanţia de contractare şi faptul că nu va mai fi primit la licitaţii timp de 6 luni de la data 
notificării. 
(3) Rezilierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase pe picior, din culpa cumpărătorului/prestatorului, până la 
predarea masei lemnoase spre exploatare atrage după sine pierderea garanţiei de contractare, precum şi a dreptului de participare 
la licitaţii/negocieri desfăşurate de organizator, pentru o perioadă de 6 luni de la data rezilierii. 
în situaţia rezilierii contractului din vina cumpărătorului/prestatorului se va transmite o notificare scrisă cu 15 zile înainte de data 
rezilierii contractului către operatorul economic, cu prezentarea obligaţiilor încălcate, care determină rezilierea. După scurgerea 
termenului de 15 zile se va comunica cumpărătorului/prestatorului actul de rezilere. 
Rezilierea unilaterală a contractului de către cumpărător se poate face numai după notificarea prealabilă a 
vânzătorului/beneficiarului, cu 15 zile înainte de data rezilierii contractului. 
(4) Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase şi de exploatare a 
acesteia în termenul stabilit prin caietul de sarcini din culpa exclusivă a organizatorului, atrage 
aplicarea măsurilor legale referitoare la repararea prejudiciului, organizatorul fiind obligat şi la 
restituirea garanţiei de contractare depuse de ofertant. 
(5) Facturarea masei lemnoase pe picior valorificate, se realizează prin înscrierea 
diferenţei dintre volumul brut valorificat şi volumul brut exploatat, până la incidenţa cu volumul brut din APV şi a valorii 
aferente, fără TVA. 
 
CAP. 6 - REGULILE SILVICE PRIVIND AUTORIZAREA, PREDAREA SPRE EXPLOATARE, EXPLOATAREA 
MASEI LEMNOASE, CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE, CURĂŢARE Şl 
REPRIMIREA PARCHETELOR 
 
Regulile silvice ce trebuie respectate de operatorul economic sunt cuprinse în Anexa nr. 2 a prezentului caiet de sarcini, care este 
parte integrantă a acestuia. 
 
CAP. 7 - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII ÎN PARCHET 
 
Art. 25. Operatorii economici care exploatează masa lemnoasă au următoarele obligaţii: 
a) să respecte tehnologia de exploatare aprobată de ocolul silvic; 
b) să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol; 
c) să folosească pe fluxul tehnologic personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută; 
d) să obţină avizările şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii de exploatare a masei lemnoase; 
e) să răspundă pentru orice eveniment (accidente, incendii, etc.) înregistrat în activitatea de exploatare a masei lemnoase. 
 
CAP. 8 - MODALITĂŢI DE PLATĂ 
 

Achizitorul are obligaţia de a efectua plata masei lemnoase exploatate lunar, după emiterea facturii de către UAT 
Judeţul Galaţi, pe baza Raportului de exploatare a lemnului, întocmit lunar. 

Plata masei lemnoase se va face cu ordin de plată, în termen de maximum 10 zile de la data emiterii facturii. 
începerea efectivă a lucrărilor de tăiere se va face numai după emiterea ORDINULUI DE ÎNCEPERE A EXPLOATĂRII 
MASEI LEMNOASE de către UAT Judeţul Galaţi. 
 
CAP 9. - DURATA CONTRACTULUI 
Durata contractului va fi stabilită prin anunţul de participare. Prelungirea termenului de execuţie se face la solicitarea motivată a 
achizitorului, transmisă în scris. în cazul în care solicitarea este considerată obiectivă de către furnizor, prelungirea termenului de 
execuţie a lucrării se poate efectua prin act adiţional semnat de ambele părţi. 
 
CAP 10. - RECEPŢIA LUCRĂRILOR 
După finalizarea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase pe picior, pe fiecare sector de drum în parte, reprezentanţii 
vânzătorului/beneficiarului şi ai cumpărătorului/prestatorului, vor proceda la recepţia sectorului de drum şi vor întocmi un 
Proces-verbal de recepţie a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase în care se va specifica nr. drumului judeţean, zona cu 
precizarea poziţiilor kilometrice, nr. de arbori şi volumul brut aferent în mc, conform APV-urilor emise de Direcţia Silvică 
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Galaţi.Dacă în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor de exploatare a masei lemnoase, nu sunt notificate obiecţiuni (lucrări 
neterminate, remedieri, curăţirea terenului de crengi şi resturi vegetale, etc), atunci garanţia de bună execuţie se poate returna 
cumpărătorului/prestatorului în termen de 10 zile de la semnarea acestuia. 
în situaţia în care cumpărătorul/prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale, vânzătorul/beneficiarul va aplica penalităţi 
conform contractului. 
 
CAP. 11 - REGULILE PRIVIND SECURITATEA Şl SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PREVENIREA Şl STINGEREA 
INCENDIILOR Şl PROTECŢIA MEDIULUI 
Regulile de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţia mediului, ce trebuie respectate de 
operatorul economic, sunt cuprinse în Anexa nr. 3 a prezentului caiet de sarcini, care este parte integrantă a acestuia. 
 
CAP. 12 - FORMULARELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA LA LICITAŢIE/ NEGOCIERE 
 
Formularele necesare pentru înscrierea la licitaţie/negociere: 
1. Cerere de înscriere la licitaţie - Formular nr. 1 
2. Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic 
privind situaţia completării la zi a atestatului de exploatare şi a cazierului tehnic de exploatare - Formular nr. 2; 
3. Formular de ofertă - Formular nr. 3. 
4. Documentele prevăzute la Cap. 5.4, art. 8 alin. (4). 
Modelul formularelor menţionate mai sus sunt cuprinse în Anexa nr. 4 a prezentului caiet de sarcini, care este parte integrantă a 
acestuia. 

Anexa nr. 1 
la modelul - conţinutul - cadru al caietului de sarcini pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei 

lemnoase provenită din vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate în administrarea UAT Judeţul 
Galaţi 

 
LEGISLAŢIA APLICABILĂ 

 
- Hotărârea Guvernului nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare 
a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 
/13.10.2017; Legea nr. 46/2008 - Codul Silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 238/27.03.2008; 
- Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la 
provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al 
instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (U.E.) nr. 995/2010 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi 
produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
426/10.06.2014; 
- Ordinul  nr.  837/2014 pentru  aprobarea  Metodologiei  privind  organizarea  şi 
funcţionarea SUMAL, obligaţiilor utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informatiţiilor 
standardizate emis de ministrul delegat pentru pentru ape, păduri şi piscicultura, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761/21.10.2014; 
- Ordinul nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile si perioadele de colectare, scoatere si 
transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare, emis de Ministerul Mediului şi Pădurilor şi publicat in 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430/20.06.2011; 
- Ordinul nr. 1330/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare 
a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de 
exploatare forestieră emis de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
693/14.09.2015; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005  privind protecţia mediului, cu 
modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196/30.12.2005; 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare,publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1193/30.12.2005;  
- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu emis de Ministerul Mediului şi 
Dezvoltării Durabile, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
808/27.11.2007; 
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii in muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646/26.07.2006;  
- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr 633/21.07.2006; 
- Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513/23.07.2010; 
- Legea nr. 265/2017 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, 
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 85/08.11.2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse 
vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 926/15.11.2006, 
- Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru 
evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 şi 742bis/05.10.2015; 
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- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/20.06.2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 442/29.06.2007; 
- Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1507/25.07.2016 pentru aprobarea Procedurii de aprobare, modificare, 
anulare şi casare a actelor de punere în valoare pentru masa lemnoasă provenită din fondul forestier naţional şi din vegetaţia 
forestieră situată pe terenuri din afara fondului forestier naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
657/26.08.2016; 
- Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de 
utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările şi 
completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/18.05.2011; 
- Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva 
incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 216 din 29.03.2007; 
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şl protecţiei mediului nr. 1650/31.10.2010 privind aprobarea Normelor tehnice 
privind alegerea şi aplicarea tratamentelor, nepublicat în Monitorul Oficial; 
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1649/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice 
privind îngrijirea şi conducerea arboretelor, nepublicat în Monitorul Oficial; 
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1651/31.10.2000 privind aprobarea Normelor tehnice 
privind evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, cu modificările şi completările ulterioare, nepublicat în Monitorul 
Oficial; 
- Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1654/31.10.2000 
privind aprobarea Normelor de prevenire şi stingere a incendiilor din fondul forestier, nepublicat în Monitorul Oficial;  
- Ordinul MAPPM nr. 264/26.03.1999 pentru aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de 
pe terenurile din afara fondului forestier naţional; 
- Hotărârea de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a 
echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 722 din 23.08.2006; 
- Hotărârea nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 
echipamentelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 815 din 03 octombrie 2006; 
- Hotărârea de Guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, 
cu modificările şi completările ulterioare, publicată din Monitorul Oficial, Partea I nr. 683 din 09 august 2006; 
- 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, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 279 din 21 aprilie 2003; 
- Legea nr. 107/1996 - Legea apelor, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 244 
din 08 octombrie 1996; 
- Ordonanţa de Urgenţă nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, cu modificările şi completările ulterioare, publicată 
în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 30 iunie 2001; 
- Ordinul nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, emis de ministrul mediului şi 
dezvoltării durabile, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
808/27.11.2007; 
- Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, 
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410/25.07.2001; 
- Ordinul nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de 
marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, emis de ministrul mediului şi pădurilor, cu 
modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346/18.05.2011; 
- Alte acte normative care reglementează vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase. 
 

Anexa nr. 2 
la modelul - conţinutul - cadru al caietului de sarcini pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei 

lemnoase provenită din vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate în administrarea UAT Judeţul 
Galaţi 

 
 
Regulile silvice privind autorizarea, predarea spre exploatare, exploatarea masei lemnoase, controlul respectării regulilor 

silvice de exploatare, curăţarea şi reprimirea parchetelor 
 

1. Reguli privind autorizarea parchetelor 
1.1. Exploatarea masei lemnoase se efectuează de către persoanele juridice atestate pentru exploatări forestiere. 
1.2. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizaţiei de exploatare, generată în SUMAL, denumită în continuare 
autorizaţie, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 1 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru 
aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului 
lemnos, cu modificările şi completările ulterioare. 
1.3. Autorizaţiile de exploatare se emit în 2 exemplare de către şeful ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile 
silvice, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, iar al doilea exemplar, pentru titularul autorizaţiei de exploatare. 
1.4. Durata maximă de exploatare a masei lemnoase este prevăzută în Anexa nr. 2 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor 
nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport 
al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare. 
1.5. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în autorizaţii. 
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1.6. Autorizaţiile aflate în termenul de valabilitate se retrag de către emitenţii acestora, în cazul apariţiei unor situaţii deosebite 
ce impun o astfel de măsură, cum sunt: litigii de proprietate aflate pe rolul instanţelor, hotărâri judecătoreşti de stopare a 
lucrărilor de exploatare, rezilierea contractelor de vânzare a masei lemnoase pe picior. 
1.7. în situaţiile prevăzute la punctul 1.6 emitentul autorizaţiei dispune imediat oprirea doborârii arborilor şi inventarierea în 
termen de maximum 30 de zile a stocurilor existente - pe picior şi/sau în faze pe aliniamentul zonei de drum judeţean în litigiu, 
termen care poate fi prelungit în situaţia apariţiei condiţiilor nefavorabile confirmate cu documente oficiale, cu perioada de 
manifestare a acestora; între părţile contractante sau între emitentul şi titularul autorizaţiei de exploatare se procedează la 
regularizarea cantitativă a masei lemnoase, conform clauzelor contractuale, şi la reprimirea parchetului respectiv. 
1.8 Pentru masa lemnoasă inventariată şi evidenţiată ca stoc pe picior în procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte 
un act de punere în valoare, pentru care exploatarea şi valorificarea masei lemnoase se face potrivit prevederilor legale. 
1.9. în vederea pregătirii parchetului, autorizaţia se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a 
exploatării masei lemnoase, numai pentru: 
a) amenajarea instalaţiilor de scos-apropiat; 
b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea 
pietrelor şi bolovanilor, doborârea arborilor aninaţi, uscaţi şi altele asemenea; 
1.10. Perioada autorizată prevăzută la punctul 1.9 se înscrie în autorizaţie, cu precizarea expresă a lucrărilor ce pot fi efectuate. 
1.11. în cazuri de forţă majoră sau în alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului - 
inundaţii, alunecări de teren, precipitaţii abundente şi altele asemenea, titularii autorizaţiilor pot solicita, pe parcursul termenului 
de exploatare prevăzut iniţial, prelungirea duratelor de exploatare a parchetelor. 
1.12.Forţa majoră, respectiv alte situaţii obiective care nu permit executarea lucrărilor 
de exploatare se constată de către o comisie care are în componenţă, în mod obligatoriu, 
următoarele persoane: 

a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizaţiei; 
b) delegatul titularului autorizaţiei. 
1.13. Comisia prevăzută la punctul 1.12 se constituie la solicitarea titularului autorizaţiei prin act administrativ al şefului 
ocolului silvic şi întocmeşte un proces-verbal de constatare a forţei majore sau proces verbal de constatare a începerii acţiunii 
calamităţilor naturale sau a situaţiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare. 
1.14. în situaţiile care nu constituie forţă majoră, oprirea activităţii de exploatare se face de către emitentul autorizaţiei, în baza 
unei note de constatare. 

1.15. La încetarea forţei majore sau a situaţiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la 
punctul 1.12 încheie un proces-verbal constatator, prin care stabileşte cu exactitate data încetării forţei majore sau încetarea 
acţiunii calamităţilor naturale sau a situaţiilor obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare, în cel mult 5 zile de la 
încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare. 
1.16. Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţia de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situaţia o 
impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu 
respectarea perioadelor prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu 
modificările şi completările ulterioare, în baza proceselor-verbale prevăzute la punctele 1.13 şi 1.14 şi a actelor adiţionale la 
contracte pentru reeşalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea 
lucrărilor de exploatare. 
1.17. în situaţii deosebite, atunci când condiţiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetaţie, termenul de exploatare 
poate fi prelungit cu maximum 30 de zile peste perioadele prevăzute în Anexa nr. 3 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor 
nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport 
al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare, cu notificarea structurii teritoriale de specialitate a autorităţii 
publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data prelungirii. 
1.18. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase de pe acostamentul drumurilor judeţene, precum şi a instalaţiilor aferente, se 
aprobă de emitentul autorizaţiei. 
1.19. Tehnologia de exploatare a masei lemnoase de pe acostamentul drumurilor judeţene, precum şi a instalaţiilor aferente, vor 
fi diferenţiate în funcţie de tratamentul aplicat şi de felul tăierii, astfel încât să nu producă vătămarea regenerărilor, a arborilor 
care rămân pe picior, degradarea solului şi a malurilor apelor peste limitele admise de normele tehnice. 

1.20. Coroanele arborilor vor fi fasonate separat la locul de doborâre, masa lemnoasă rezultată pachetizându-se în sarcini de 
dimensiuni reduse, astfel încât prin scoaterea acestora să se evite degradarea covorului asfaltic, solului, a arborilor din vecinătate 
care rămân pe picior, etc. 

1.21. Tăierile în parchetele fără restricţii se autorizează spre exploatare în tot cursul 
anului. 

1.22. În cazul în care pentru colectarea lemnului este necesar să traverseze terenurile 
aparţinând altor proprietari, cumpărătorul/prestatorul are obligaţia plăţii servitutii de trecere sau a despăgubirilor stabilite prin 
înţelegere scrisă cu proprietarii respectivi, încheiată înaintea 
autorizării partiziei spre exploatare. 

 

2. Reguli privind predarea spre exploatare a parchetelor 

2.1. Exploatarea masei lemnoase în cadrul termenelor prevăzute în autorizaţie poate începe numai după predarea spre 
exploatare a parchetelor. 
2.2. Predarea spre exploatare a parchetelor se face pe teren de către şeful ocolului silvic sau reprezentantul împuternicit al 
acestuia, către titularul autorizaţiei ori către reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-
primire al parchetului, al cărui model este prevăzut în Anexa nr. 4 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 
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pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului 
lemnos, cu modificările şi completările ulterioare.  
La predare se vor lua in considerare şi prevederile contractului de prestări servicii silvice încheiat între UAT Judeţul Galaţi şi 
Direcţia Silvică Galaţi. 

 

3. Reguli privind exploatarea masei lemnoase 

3.1. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum şi a 
următoarelor reguli specifice: 
a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetaţia forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat 
prin suprafeţe de probă; 
b) la tăierile în crâng se recoltează şi subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la 
suprafaţa solului, pieziş şi neted; 
c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie şi se valorifică şi seminţişurile neutilizabile prevăzute în actele 
de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de seminţiş utilizabil; 

d) doborârea arborilor aninaţi, uscaţi se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului; 

e) la tăierile în aliniamente se vor exploata numai arborii înscrişi în actul de punere în valoare, marcaţi de către personalul silvic. 
Exploatarea arborilor nemarcati, constituie prejudiciu, se constată şi se evaluează de personalul ocolului silvic care a emis 
autorizaţia de exploatare şi se consemnează în procesul-verbal de reprimire a parchetului, care ulterior se transmite în copie la 
administratorul drumului judeţean, în termen de 5 zile de la data încheierii, de către titularul autorizaţiei de exploatare. 
f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea covoruloi asfaltic, a acostamentului şi a solului; 

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălţimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depăşească 1/3 din 
diametrul secţiunii acesteia; 

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, 
tăierea rădăcinilor de lângă tulpină şi acoperirea gropilor create; 
i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de 
inundaţii, iar înălţimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m; 

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafeţelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori 
vătămarea puieţilor şi pe direcţii care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior; pentru arborii de pe 
acostamentele drumurilor judeţene, exploatarea şi fasonarea materialului lemnos nu se va realiza în proprietăţile private ale 
deţinătorilor de terenuri riverane aliniamentului. 

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate şi materializate în teren; 

I) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejaţi obligatoriu împotriva vătămărilor, prin 
montarea de lungoane, ţăruşi şi manşoane; 
m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumurile judeţene sau pe acostamentul drumurilor judeţene este interzisă; 

n) tăierea arborilor nedestinaţi exploatării este interzisă; 

p) dacă se constată arbori tăiaţi din categoria celor nedestinaţi exploatării aflaţi pe suprafaţa parchetului sau sustraşi, se aplică 
reglementările legale privind tăierile fără drept; 
r) în cazul în care partida face obiectul unui contract de vânzare de masă lemnoasă pe picior, valoarea lemnului rezultat din 
arborii prejudiciaţi în procesul de exploatare se calculează la nivelul preţului unitar din contract; valoarea prejudiciului rezultat 
prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulţirea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe 
picior, în vigoare, cu valoarea factorului «k» pe specii ori grupe de specii şi categorii de diametre, prevăzută în Anexa nr. 5 a 
Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi  
perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală 
rezultată din valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciaţi, la care se adaugă valoarea prejudiciului; acesta se recuperează de 
la titularul autorizaţiei de exploatare; 
s) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitaţii abundente este interzisă; 

3.2 Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizaţie, de arbori marcaţi şi 
netăiaţi, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul acostamentelor sau drumurilor judeţene prevăzute în contract. 

3.3 La terminarea defrişării propriu-zise a masei lemnoase, titularul autorizaţiei de exploatare este obligat să înlăture 
după amplasament cioatele rămase, eliberând terenul în totalitate, prin metode alese de către Achizitor. 

4. Reguli privind controlul respectării regulilor silvice de exploatare 
 

4.1. Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit 
în continuare control, se urmăreşte verificarea modului de aplicare a prevederilor legale, în 
scopul prevenirii şi limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier naţional şi/sau 
vegetaţiei din afara fondului forestier naţional, prin activitatea de exploatare a masei lemnoase. 
4.2. Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezenţa 
reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei. Cu ocazia controlului se estimează şi 
stadiul exploatării masei lemnoase. 

4.3. Procesul-verbal de control al exploatării parchetului se încheie în două exemplare, 
dintre care unul pentru titularul autorizaţiei, iar al doilea exemplar pentru ocolul silvic emitent al 
autorizaţiei, conform Anexei nr. 6 a Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 
pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare. 
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4.4. Controalele se efectuează în baza unui grafic de control stabilit la emiterea autorizaţiei, însuşit de titularul autorizaţiei, 
precum şi ori de câte ori este necesar. 
4.5. Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puţin o dată la un interval de 60 de zile. Pe timpul efectuării 
controlului, reprezentantul titularului autorizaţiei este obligat să prezinte autorizaţia, procesul-verbal de predare-primire a 
parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situaţia la zi a exploatării şi transportului 
materialelor lemnoase, precum şi orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de 
persoanele împuternicite care execută controlul. 
4.6. în cazul în care reprezentanţii titularului autorizaţiei nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de 
comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acţiune se efectuează în prezenţa reprezentantului administratorului 
drumului pe care se află parchetul de exploatare. 
4.7. în situaţia prevăzută la punctul 4.6, procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului 
autorizaţiei. în cazul în care personalul silvic împuternicit întocmeşte cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenţii 
şi/sau infracţiuni, acestea se menţionează în procesul-verbal de control. 

 

5. Reguli privind curăţarea parchetelor de exploatare 

5.1. La terminarea exploatării, curăţarea parchetului de resturi de exploatare (crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios) se 
face de către operatorul economic care execută exploatarea arborilor şi este specificat în autorizaţia de exploatare. 

6. Reguli privind reprimirea parchetelor de exploatare 

6.1. Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizaţiei de exploatare până cel târziu la data expirării termenului 
de exploatare prevăzut în autorizaţie, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului, conform Anexei nr. 7 a 
Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi 
perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare. 

6.2. Reprimirea parchetelor se face de către şeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia şi de către 
reprezentantul împuternicit al titularului autorizaţiei, la o dată convenită de comun acord. 
6.3. în cazul absenţei reprezentantului împuternicit al titularului autorizaţiei, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa 
acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate. 
6.4. Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar pentru ocolul silvic, 
iar al doilea exemplar pentru titularul autorizaţiei. în situaţia prevăzută la punctul 6.3, un exemplar al procesului-verbal de 
reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizaţiei. Un exemplar în copie al 
procesului-verbal de reprimire se transmite Consiliului Judeţean Galaţi, în calitate de administrator şi vânzător al masei lemnoase 
pe picior/beneficiar prestări servicii silvice de exploatare, de către titularul autorizaţiei de exploatare. 
6.5. în cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt întrunite 
toate condiţiile cerute de prezentele instrucţiuni, se încheie un act de constatare, conform Anexei nr. 8 a Ordinului ministrului 
mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, 
scoatere şi transport al materialului lemnos, cu modificările şi completările ulterioare. 
6.6. în actul de constatare prevăzut la punctul 6.5. se menţionează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire 
prevăzut în autorizaţie, cu plata penalităţilor stipulate în contractul de vânzare masă lemnoasă şi exploatare a acesteia, pentru 
fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, şi cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricţie şi 
a termenelor prevăzute de prezentele instrucţiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizaţie la rubrica privind prelungirea 
autorizaţiei. 
6.7. Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor 
instrucţiuni este interzisă. 
6.8. În scopul evidenţierii statistice a masei lemnoase recoltate anual, se va încheia un 
act de constatare a masei lemnoase recoltate până la data de 31 decembrie, pe baza actelor 
privind controlul exploatării, a documentelor de transport al lemnului şi a altor documente din 
care rezultă stadiul exploatării masei lemnoase. 

7. Alte dispoziţii 

7.1. Volumul de lemn prevăzut în actul de punere în valoare pentru parchetele amânate de la exploatare cel puţin un sezon de 
vegetaţie se recalculează prin adăugarea creşterii curente, potrivit normelor tehnice în vigoare, recalculându-se şi valoarea 
aferentă. 
7.2. Prevederile punctului 7.1. se aplică şi pentru masa lemnoasă pe picior din partizi autorizate la exploatare, amânate de la 
tăiere cu cel puţin un sezon de vegetaţie. 

7.3. Titularul autorizaţiei este obligat să ia toate măsurile de prevenire şi stingere a incendiilor în parchetele, platformele 
primare, precum şi la alte obiective care îi aparţin, situate în pădure, precum şi cele de prevenire a apariţiei focarelor de infestare 
a lemnului şi pădurilor. 
7.4. în cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizaţiilor sunt obligaţi să intervină la stingerea lor cu 
utilajele proprii şi personalul muncitor existent şi să anunţe emitentul autorizaţiei. 

7.5. Depăşirea termenului de reprimire, constituie ocupare fără drept a terenului respectiv. 

7.6. Nerespectarea prevederilor Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi 
perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos aprobate prin Ordinul 
ministrului mediului şi pădurilor nr 1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare atrage 
răspunderea disciplinară, materială, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi. 
7.7. Pentru persoanele juridice atestate pentru activitatea de exploatare forestieră care încalcă în mod repetat prevederile 
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Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos aprobate 
prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1540/2011 cu modificările şi completările ulterioare, comisia de atestare a 
persoanelor juridice în activitatea de exploatare forestieră aplică măsurile de suspendare/anulare a certificatului de atestare pentru 
lucrări de exploatare, la solicitarea entităţilor din care fac parte persoanele care constată încălcarea prezentelor instrucţiuni prin 
controale de exploatare. 

7.8. Doborârea arborilor în perioada de suspendare sau după retragerea autorizaţiei ori în afara termenelor de exploatare înscrise 
în autorizaţie constituie tăiere fără drept şi se sancţionează potrivit prevederilor legale în vigoare. 

 
Anexa nr. 3 

la modelul - conţinutul - cadru al caietului de sarcini pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei 
lemnoase provenită din vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate în administrarea UAT Judeţul 

Galaţi 

 

Regulile privind securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia mediului 
 

1. Operatorii economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizaţiei de 
exploatare următoarele documente : 

• împuternicirea responsabililor cu exploatarea masei lemnoase pe picior; 
• Lista cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menţionarea funcţiei şi a pregătirii profesionale a acestora. Se 
va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută; 

• Dovada achiziţionării echipamentului individual de protecţie (factură, lista inventar, fişă magazie etc); 

• Dovada dotării punctelelor de lucru şi utilajelor de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor. 

2. Operatorii economici vor prezenta, la ocolul silvic, pentru fiecare partiză în parte, 
în vederea aprobării de către şeful de ocol următoarele documente : 

• Documentaţia privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare şi respectarea condiţiilor ce se impun pe  
linie PSI, SSM şi protecţia mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor şi albiilor apelor. 

• Lista utilajelor ce se vor introduce în raza parchetului, adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol şi aflate în stare 
corespunzătoare de funcţionare. 
• Cumpărătorul/prestator va lua măsuri, ca în situaţia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianţi, să asigure 
îndepărtarea acestora prin împrăştierea de rumeguş sau nisip, care va fi ulterior adunat şi îndepărtat în locuri speciale de 
depozitare. 

3. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cumpărătorului/prestatorului îi revin, în 
exclusivitate, cel puţin următoarele obligaţii: 

• Să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi ale 
Hotărârii de Guvern nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

• Să deţină autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă pentru activităţile şi punctele de 
lucru proprii. 

• Să respecte legile şi reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate şi protecţia angajaţilor, să angajeze forţă de 
muncă cu pregătire tehnică corespunzătoare. Reprezentantul legal al operatorului economic va urmări utilizarea echipamentului 
de protecţie de către angajaţi. De asemenea, acesta are obligaţia să doteze toate punctele de lucru şi utilajele de exploatare cu 
truse sanitare de prim ajutor. 

• Să întocmească documentaţia prin care se stabilesc măsurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările specificate în 
contract, documentaţie ce va cuprinde soluţii pentru toţi factorii de risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de exploatare a 
masei lemnoase (evaluări de risc pentru fiecare post de lucru, plan de prevenire şi protecţie, instrucţiuni proprii pentru fiecare 
activitate, program de instruire şi testare). 
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• Să ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi organizarea parchetului de exploatare, 
realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului şi colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din instrucţiunile 
proprii. 
• Pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin doborârea arborilor marcaţi în afara drumului, prejudicierea arborilor 
marginali sau distrugerea acostamentelor ori taluzurilor, se va lucra cu atenţie sporită, se vor proteja arborii aflaţi în aliniamentul 
drumurilor judeţene, prin manşoane, ţăruşi sau alte metode de protejare. 

• La doborârea arborilor se va urmări respectarea tehnicilor de doborâre, prin efectuarea tapei, tăieturii din partea opusă tapei, 
zonei de frânare, pragului de siguranţă, alegerea direcţiei de doborâre. 

• Se va asigura că personalul angajat are calificare corespunzătoare activităţii desfăşurate, este verificat medical şi instruit 
corespunzător din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă. 

• Va efectua instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă şi cel periodic prin persoane desemnate, conform 
legislaţiei în vigoare, cu consemnarea rezultatului în fişe individuale de instruire. 

• Va instrui proprii angajaţi pentru acordarea primului ajutor. 

• Va ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific. 

• Va asigura dotarea angajaţilor cu echipament individual de protecţie corespunzător sarcinii de muncă pe care trebuie să o 
execute şi în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate 
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie, cu modificările şi completările ulterioare. 

• La controlul exploatării masei lemnoase, efectuat de personalul silvic din structura regiei, se va verifica utilizarea 
echipamentului individual de protecţie. Neutilizarea unui singur articol al echipamentului individual de protecţie se consideră 
neconformitate şi va atrage atenţionarea, în scris, a operatorului economic. 

• Pentru lucrările mecanizate, cumpărătorul se va dota cu utilaje în bună stare de funcţionare şi care corespund, din punct de 
vedere tehnic, activităţilor pe care le va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din Hotărârea 
de Guvern nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 
echipamentelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 

• Asigură transportul salariaţilor proprii la locul de muncă şi de la locul de muncă spre domiciliu în condiţii de siguranţă. 

• în cazul producerii de evenimente/incidente periculoase cumpărătorul/prestatorul va anunţa de îndată Inspectoratul Teritorial 
de Muncă despre producerea acestora. 

• Accidentele de muncă/incidentele periculoase în care au fost antrenaţi/implicaţi angajaţii proprii vor fi înregistrate de 
operatorul economic. 

• Cumpărătorul/prestatorul va informa ocolul silvic în cazul producerii de evenimente în care au fost antrenaţi/implicaţi 
angajaţii proprii, menţionându-se informaţiile referitoare la numele şi prenumele accidentatului, firma la care este angajat, funcţia 
ocupată, data producerii accidentului. 

• Va răspunde privind aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în parchet şi în zona limitrofă acestuia, din 
momentul predării-primirii partiziei spre exploatare şi până la reprimirea parchetului. 

• Va respecta măsurile de protecţie a elementelor de biodiversitate existente în raza parchetului, astfel: elementele identificate 
vor fi poziţionate pe schiţa parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se execută şi la reprimirea 
parchetelor. 

 
Anexa nr. 4 

la modelul - conţinutul - cadru al caietului de sarcini pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei 
lemnoase provenită din vegetaţia forestieră de pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate în administrarea UAT Judeţul 

Galaţi 

 

 

Formularele necesare pentru înscrierea la licitaţie/negociere 
 
 

Formular nr. 1 

înregistrată la solicitant                                         înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi 
Nr ............ / .................................                                          Nr … / ....................  

 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE LA LICITAŢIE 

Subscrisa ______________________________________________________ ]   reprezentată  legal  de 

posesor al CI Seria __________ Nr. 
emis de  ________ , la data de _______________________ , solicit participarea la licitaţia 
pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase, organizată de 
UAT Judeţul Galaţi, în data de __________________________ . 
Datele de identificare ale societăţii sunt următoarele: 
Adresa sediu social: 

localitate ..................................................... str .................................................... număr ............... Judeţ......................  
Telefon .............................................. fax ........................................................ email ...................................................  
Număr înregistrare la Registrul Comerţului .................................................................................................................  
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Cod unic de identificare ...........................................................................................plătitor / neplătitor de TVA 
Cont bancar ....................................................................................................... Banca ................................................  
Administrator ...................................................................... împuternicit ......................................................................  
Atestat de exploatare seria .......................... nr ........................... valabil de la data de ...................................................  
pana la data de ................................... si capacitatea anuala atestata de ................................... mii m.c. 

Anexez prezentei cereri - în copii certificate pentru conformitate cu originalul, precum şi în original, după cum se indică 
pentru fiecare caz în parte - următoarele documente, aferente operatorului economic solicitant (marcate cu „X" în caseta 
alocată), prevăzute în art. 21, alin (5), litera indicată în dreptul fiecăruia, din Regulamentul de valorificare si exploatare a 
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică si la Art. 8 alin. (4) din Caietul de sarcini al licitaţiei: 

1. □ documentul de înregistrare la oficiul registrului comerţului sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul 
operatorilor economici străini (copie conform cu originalul) {alin. (5), lit. a)}; 

2. □ certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 zile calendaristice înainte de data preselecţiei 
{alin.. (5), lit. b)}, în varianta: 
 

□ - prin serviciul online InfoCert (certificat pentru conformitatea cu originalul); 
□ - original (eliberat direct, de la ghişeu), având aplicat timbru sec; 
□ - copie conformă cu originalul eliberat la ghişeu. 

3. □  certificatul   de   atestare   pentru   lucrări   de   exploatare   forestieră   al   SC 

 _________________ valabil şi cu anexa acestuia completată la zi (sau documentul similar 
recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini) - copie conformă cu originalul, 
prezentând şi certificarea completării la zi de către reprezentantul legal {alin.. (5), lit. d )}; 

4.  □ cazierul tehnic de exploatare alin..{alin.. (5), lit. d )}; 

 
 

5. □ declaraţia pe propria răspundere privind situaţia completării la zi a atestatului de 
exploatare - document original {alin.. (5), lit. h )};  

 

Semnătura si stampila: 
 

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridica nu au obligaţia de a aplica 
ştampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituţiile sau autorităţile publice ori 
emise sau încheiate în relaţia cu instituţiile sau autorităţile publice. 

Formular nr. 2 
Operator economic/Grup de operatori economici 
Nr. _____________/_____________  

 

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 
 

Subsemnatul _______________________________________________ , posesor al CI Seria  ______________ , 
Nr. ______________ ,  în  calitate de  reprezentant  legal  al  operatorului  economic  S.C. 
 _________________________________________ /       grupului       de       operatori       economici 
 ___________________________________ , declar pe proprie răspundere sub sancţiunea prevăzută de art. 326 din Codul Penal 
pentru fals în declaraţii - potrivit prevederilor art. 21, alin (5), lit. h) din Regulamentul de valorificare a masei lemnoase din 
fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr. 715/2017- faptul că: 

 

- Atestatul de exploatare : 

□ este completat la zi; 
 

□ nu este completat la zi. în aceasta situaţie, volumul de masă lemnoasă pe picior adjudecată şi neoperată în anexa 
atestatului de exploatare este înscris în tabelul anexă la prezenta declaraţie pe proprie răspundere. 

- Cazierul tehnic de exploatare: 
□ este completat la zi; 
□ nu este completat la zi. 

 
Subsemnatul declar că informaţiile sunt corecte şi complete şi sunt de acord ca organizatorul licitaţiei/negocierii să 

solicite oricărei autorităţi a statului, în scopul verificării şi confirmării prezentei declaraţii, orice documente doveditoare în acest 
sens. 

 
 
Data

 Semnătura şi ştampilă: 
 
 

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitățile fară personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori 
emise sau încheiate in relația cu instituțiile sau autoritățile publice. 
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Anexă la Formularul nr. 2 
Operator economic/ Grup de operatori economici 
Nr. _____________/_____________  

 

SITUAŢIA ACTUALIZATĂ 

a volumului de masă lemnoasă pe picior adjudecată şi neoperată în anexa atestatului 

Nr. 
crt. 

Volumul de masă lemnoasă pe 
picior adjudecată/cumpărată 
direct/achiziţionată pentru 
prestări servicii şi neoperată în 
anexa atestatului 

Vânzător/beneficiarul Observaţii 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 
Data: 

Semnătura şi ştampilă: 

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitățile fară personalitate juridică nu au obligația de a  aplica ștampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori 
emise sau încheiate in relația cu instituțiile sau autoritățile publice. 

Formular nr. 3 
 
 

Operator economic/ Grup de operatori economici 
Nr. _____________/_____________ 

 

OFERTĂ 
pentru licitaţia/negocierea din data de 

Nr. 
crt. 

Ocolul 
Silvie 

Partida/ 
Grupajul de 
partizi 

Volumul 
(mc) 

Preţ oferit (lei/m.c, brut, fărăTVA) 

Cumpărare 
lemn pe 
picior 

Exploatare 
masă lemnoasă 

Diferenţa (Cumpărare -
Exploatare masă 
lemnoasă) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Data:       

 

Semnătura şi ştampilă: 
 

Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum si entitățile fară  personalitate juridică nu au obligația de a aplica ștampila pe declaraţii, cereri, contracte sau orice alte documente sau înscrisuri depuse la instituțiile sau autoritățile publice ori 
emise sau încheiate in relația cu instituțiile sau autoritățile publice. 
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Anexa nr.  2 
 

 
Contract pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior şi exploatarea masei lemnoase provenită din vegetaţia forestieră de 

pe aliniamentul drumurilor judeţene, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi 
 

 
 
Capitolul I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
 

1.1. U.A.T. Județul Galați - Consiliul Judeţean Galati, cu sediul în Galaţi , judeţul Galați, Str.  
Eroilor, nr. 7,  telefon: 0236/41.72.22, fax: 0236/46.07.03, cod fiscal 3127476, cont IBAN __________, e-mail: 
conducere@cjgalati.ro, deschis la ___________________________, reprezentat prin Preşedinte Costel Fotea, în calitate de  
vânzător al masei lemnoase pe picior și beneficiar de prestări servicii silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit 
VÂNZATOR/BENEFICIAR, 
 
și 
 

1.2. ______________, cu sediul în _______________, judeţul _______, Str.  _________, nr.__, Cod poştal 
__________________, telefon ____________, fax __________, e-mail: _____________________, înmatriculată la Oficiul 
Registrului Comerţului ____________ sub nr. ______, având atribuit CUI _________, având cont IBAN nr. 
_______________________________, deschis la ___________________, reprezentată legal de ___________________, cu 
funcţia de ___________, în calitate de  cumparator al masei lemnoase pe picior si prestator de prestari servicii silvice de 
exploatare, denumit CUMPĂRĂTOR/PRESTATOR, 

 
au convenit să încheie prezentul contract de vânzare - cumpărare. 
 
Capitolul II. OBIECTUL CONTRACTULUI 
 
 

2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea - cumpărarea masei lemnoase pe picior de pe aliniamentul 
drumurilor judeţene şi exploatarea masei lemnoase, aferentă partiziei/partizilor nr. ___________________________________ 
conform Actelor de punere în valoare (APV) întocmite de Ocolul Silvic Galaţi, partiziei / partizilor nr. 
___________________________________ conform APV întocmite de Ocolul Silvic Tecuci, partiziei / partizilor nr. 
___________________________________ conform APV întocmite de Ocolul Silvic Târgu Bujor, partiziei / partizilor nr. 
___________________________________ conform APV întocmite de Ocolul Silvic Griviţa pentru anul de producţie 
_________, cu un volum brut de ________ mc, adjudecată de cumpărător/prestator conform Procesului verbal de 
licitaţie/negociere înregistrat la vânzător/beneficiar sub nr. _________ / ___________ şi prevăzută în Anexele nr. 1 şi nr. 2 la 
prezentul contract. 

2.2. Predarea-primirea, recoltarea, colectarea şi transportul, de către cumpărător/prestator a masei lemnoase pe picior 
specificată la pct. 2.1., se face în conformitate cu prevederile prezentului contract, a Contractului de prestari servicii silvice nr. 
29068/28.12.2017 incheiat intre UAT Judeţul Galaţi - Consiliul Judetean Galati si Directia Silvica Galati şi ale reglementărilor 
legale în vigoare. 
 

2.3. Obiectul contractului se poate completa cu volumul partizilor de produse accidentale constituite potrivit prevederilor 
legale, ulterior desfasurarii licitatiei/negocierii si care nu depasesc 20% din volumul contractat. Modificarea volumului contractat 
se realizeaza prin acte aditionale la prezentul contract. 
 

2.4. Parametrii cantitativi, tehnici şi de calitate pentru masa lemnoasă aferentă partiziei/ partizilor care face obiectul 
prezentului contract sunt cuprinşi în actele de punere în valoare nr. 
___________________________________________________________________________ ,conform Anexei nr. 1 la prezentul 
contract.  

 
Capitolul III. DURATA CONTRACTULUI. 
 
 

3.1. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării la vânzător/beneficiar (ulterior semnării de către părţi) şi îşi 
încetează valabilitatea la maximum 60 de zile de la expirarea termenului/termenelor de reprimire prevăzut/prevăzute la Anexa 2 
dar nu înaintea achitării tuturor obligațiilor ce decurg din prezentul contract. 
 

3.2. În situaţii de forţă majoră, de calamităţi naturale sau fenomene climatice care împiedică desfăşurarea normală a 
procesului de exploatare forestieră, constatate în condiţiile reglementărilor legale în vigoare şi înregistrate în sistemul 
informaţional SUMAL, durata prezentului contract poate fi prelungită, cu acordul părţilor, prin act adiţional încheiat anterior 
încetării valabilităţii acestuia. 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 18 din noiembrie 2018 

 
 

3.3. În situaţii deosebite, atunci când condiţiile meteorologice conduc la întârzierea intrării în vegetaţie, termenul de 
exploatare din Anexa nr. 2 poate fi prelungit cu maximum de zile prevăzut în instrucţiunile în vigoare, cu notificarea structurii 
teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la data 
prelungirii. În astfel de situaţii se va încheia act adiţional la prezentul contract. 
 
Capitolul IV. Documentele contractului: 

- formularul de contract și anexele la acesta; 
- documentele preselecției; 
- propunerea financiară; 
- caietul de sarcini; 
- actele de punere în valoare; 
- instrumentul de garantare privind constituirea garanției de bună execuție; 
- acte adiționale, dacă există. 

 
Capitolul V. VALOAREA CONTRACTULUI ŞI PREŢUL MASEI LEMNOASE. 

5.1. Valoarea totală a masei lemnoase care face obiectul prezentului contract este de 
 
_______________ lei, fără TVA, defalcată pe partizi şi plătibilă vânzătorui/beneficiarului de către cumpărătorul/prestator , 
conform graficului specificat în Anexa nr. 2. 

5.2. Preţul unitar al masei lemnoase pe picior (lei/ mc volum brut), fără TVA, care va fi vândută, cumpărată si exploatata 
în baza prezentului contract, este cel adjudecat prin licitaţia/ negocierea organizată de vânzător/beneficiar în data de 
______________________, conform Procesului verbal de licitaţie/ negociere nr. ____/ __________, respectiv: 

a) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________, 
b) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________. 
c) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________, 
d) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________. 
e) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________, 
f)__________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________. 
g) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________, 
h) __________ lei/ mc volum brut pentru Partida nr. ___________________. 
 Pretul unitar, reprezinta valoarea exprimata in lei/mc, volum brut, fara TVA, rezultata ca diferenta intre valoarea masei 

lemnoase pe picior si valoarea prestarii de servicii pentru exploatarea acesteia. 
 
5.3. Valoarea contractului prevăzută la punctul 5.1. de mai sus, se completează cu valoarea masei lemnoase prevăzută la 

punctul 2.3., conform actelor adiţionale încheiate la prezentul contract. 
 

 
Capitolul VI. MODALITĂŢI ŞI CONDIŢII DE PLATĂ 
 
 

6.1. Contravaloarea masei lemnoase pe picior care face obiectul prezentului contract, în sumă totală de 
________________ lei, fără TVA, se plăteşte vânzătorului/beneficiarului in termen de maxim 15 zile de la emiterea facturilor, 
întocmite pe baza Raportului de exploatare a lemnului, întocmit lunar de prestator până la data de 07 a lunii următoare 
exploatării efective. Predarea spre exploatare a altei partizi catre acelasi cumparator/prestator este condiţionată de încasarea 
contravalorii masei lemnoase din partida autorizata anterior. 
 

6.2. Dupa incasarea contravalorii masei lemnoase, vanzatorul/beneficiar va transmite ocolului silvic in raza caruia se afla 
parchetul de exploatare, solicitare scrisa privind emiterea autorizatiei de exploatare si efectuarea predarii parchetului spre 
exploatare. In solicitarea scrisa adresata ocolului silvic se vor mentiona: denumirea titularului autorizatiei de exploatare, partida 
care se autorizeaza, volumul, durata esalonata la exploatare si plata – care nu poate depasi perioada maxima admisa in 
instructiunile aprobate prin OM 1540/2011, volumul care se preda – integral sau pe postate.  
 
Capitolul VII. GARANȚIA DE CONTRACTARE, GARANȚIA DE BUNĂ EXECUȚIE 

 
 

   7.1. Garanția de contractare în cuantum de 5% din prețul de pornire la licitație constituită conform prevederilor 
Regulamentului de valorificare si exploatare a masei lemnoase, aprobat de Consiliul Judetului Galati, rămâne la dispoziția 
vânzător/beneficiarului până la incheierea contractului de vanzare-cumparare si exploatare masa lemnoasa. Aceasta se restituie 
cumparatorului/prestator in 3 zile de la data incheirii contractului. 

7.2. Pentru derularea contractului de vânzare-cumpărare si exploatare masa lemnoasa, cumparatorul/prestator va constitui 
anterior autorizarii partizii, o garantie de buna executie, reprezentand 5% din valoarea totala contractata a partizii respective 
.Vânzătorul/beneficiarul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de buna executie, oricând pe parcursul derulării 
contractului, în cazul în care cumpărătorul/prestatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract. În cazul în care 
cumpărătorul/prestator nu achită factura emisă de vânzător/beneficiar la termenul scadent, vânzător/beneficiarul/beneficiar poate 
emite pretenții asupra garanției de buna executie, în limita sumelor neachitate. Anterior emiterii pretenţiei asupra garanţiei de 
buna executie, vânzătorul/beneficiarul are obligaţia de a notifica pe cumpărător/prestator, precizând obligaţiile băneşti care nu au 
fost onorate. 
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7.3. În cazul în care se încheie acte adiţionale la contract, prin care se prelungeşte durata acestuia, în condiţiile 
prevederilor legale, se va prelungi în mod corespunzător şi perioada de valabilitate a garanţiei de buna executie. 
 
 
 
 
Capitolul VIII. PREDAREA – PRIMIREA MASEI LEMNOASE CONTRACTATE. 
 
 

8.1. Cu prilejul acţiunii de predare - primire spre exploatare a partizii/partizilor care face/fac obiectul prezentului 
contract, cumpărătorul/prestator poate solicita vânzătorului/beneficiarului recepţia numărului de arbori prevăzut în actul de 
punere în valoare. Dacă în urma verificărilor se constată diferenţe între numărul de arbori existent în teren şi cel prevăzut în actul 
de punere în valoare, contractul poate înceta, total sau parțial, cu acordul părților. 

8.2. Predarea spre exploatare a parchetului fiecărei partizii contractate se face efectiv pe teren de către şeful ocolului 
silvic sau reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezenţa pădurarului titular de canton, către cumpărător ori către 
reprezentantul împuternicit al acestuia, întocmindu-se procesul-verbal de predare-primire, al cărui model este prevăzut în 
instrucţiunile în vigoare. Predarea se realizeaza dupa indeplinirea conditiilor prevazute la pct.6.1-6.2. 
 

8.3. În cazul în care, anticipat autorizării la exploatare, cumpărătorul/prestator achită întreaga contravaloare a masei 
lemnoase aferentă partizii respective, concomitent cu predarea spre exploatare a parchetului se poate preda integral şi masa 
lemnoasă, fără a mai fi necesară predarea pe postaţe. 
 

8.4. În cazul în care plăţile sunt eşalonate în tranşe lunare pe durata exploatării parchetului, acesta va fi împărţit, pe luni, 
în postaţe. Prima postaţă, corespunzătoare în volum primei tranşe, va fi materializată pe teren cu ocazia predării – primirii 
parchetului. Postaţele următoare vor fi materializate şi predate pe măsură ce cumpărătorul/prestator plăteşte contravaloarea 
acestora cu respectarea graficului de eşalonare conform Anexei nr. 2 la prezentul contract. 
 

8.5. Dreptul de proprietate asupra masei lemnoase contractate trece de la vânzător/beneficiar la cumpărător/prestator cu 
prilejul încheierii procesului verbal de predare – primire a masei lemnoase spre exploatare, dacă contravaloarea acesteia a fost 
achitată integral, până la acea dată, de către cumpărător/prestator. 

 
Capitolul IX. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 
9.1. Obligațiile principale ale vânzător/beneficiarului 

 
 

9.1.1. Solicita ocolului silvic sa elibereze autorizaţia de exploatare a partiziei conform termenelor din eşalonare, stabilite de 
comun acord (Anexa nr. 2) şi în condiţiile prevăzute de instrucţiunile în vigoare. Se poate autoriza pregătirea parchetului, cu 
maximum 30 de zile înainte de începerea exploatării masei lemnoase, numai pentru: amenajarea drumurilor de tractor; asigurarea 
condiţiilor pentru respectarea normelor de tehnica securităţii muncii; lucrări de organizare a şantierului de exploatare. Această 
perioadă se înscrie în autorizaţia de exploatare, cu precizarea expresă a lucrărilor care pot fi efectuate. 
 

9.1.2. Solicită ocolului silvic să predea parchetul spre exploatare, conform prevederilor instrucţiunilor în vigoare, 
cumpărătorului/prestatorului ori reprezentantului împuternicit al acestuia, respectând precizările de la punctele a) şi b) de mai jos. 
 

a). Predarea – primirea se face pe bază de proces verbal, întocmit în cel puţin două exemplare. Dacă partida a fost 
plătită integral anticipat, se poate preda spre exploatare întreaga masă lemnoasă din partidă, concomitent cu predarea parchetului. 
Dacă exploatarea efectivă a masei lemnoase se va efectua pe postaţe aferente volumelor eşalonate, acestea se vor preda conform 
graficului din Anexa nr. 2, condiţionat de încasarea contravalorii acesteia conform prevederilor pct. 5.1. si 5.2. din prezentul 
contract. La predarea fiecărei postaţe se va întocmi un proces verbal care se va ataşa procesului verbal de predare-primire a 
parchetului. 
 

b). Procesul verbal de predare - primire a parchetului va respecta modelul prevăzut de reglementările în vigoare. 
 

9.1.3. Pune la dispoziţia cumpărătorului/prestatorului suprafeţele necesare amplasării platformei / platformelor primare, dacă 
aceasta/acestea se amplasează în suprafata aflata in administrarea vanzatorului.beneficiar. 
 

9.1.4. Urmăreşte respectarea graficului de eşalonare la exploatare a masei lemnoase prevăzut în Anexa nr. 2. 
 

9.1.5. La semnalarea cumpărătorului/prestatorului, soluţionează problemele privind accesibilitatea şi practibilitatea 
drumurilor aferente parchetului din care se scoate materialul lemnos, ori de câte ori este necesar. 
 
 

9.1.6. Solicită ocolului silvic ca, prin controalele de exploatare executate conform normelor si instructiunilor silvice in 
vigoare, sa verifice respectarea regulilor silvice de exploatare (inclusiv modul de doborâre a arborilor, cu accent pe elementele 
dimensionale ale cioatelor), sa constate, sa inventarieze şi sa estimeze volumul arborilor prejudiciaţi de cumpărător prin lucrările 
de exploatare a masei lemnoase, dacă aceştia nu sînt tăiaţi şi se găsesc pe teren, în conformitate cu instrucţiunile în vigoare. 
Totodată, vânzătorul/beneficiarul solicita ocolului silvic care a emis autorizatia de exploatare, ca potrivit atribuţiilor şi 
competenţelor sale, sa aplice şi sancţiunile prevăzute de legislaţia privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor şi 
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infracţiunilor silvice. De asemenea, cu ocazia oricăror controale, se vor verifica utilizarea echipamentului individual de protecţie 
a muncii iar în cazul constatării unor deficienţe va sesiza instituţiile abilitate ale statului. 
 
 

9.1.7. În cazul în care reprimirea parchetului nu se poate realiza, la termenul prevăzut pentru reprimire se încheie un act de 
constatare în care se precizează termenul până la care exploatarea poate continua, cu respectarea instrucţiunilor în vigoare şi cu 
plata penalităţilor prevăzute în prezentul contract, pentru fiecare zi din acest interval. Termenul acordat va fi corespunzător 
volumului de masă lemnoasă nerecoltat sau duratei necesare pentru efectuarea lucrărilor de curăţire a parchetului. Actul de 
constatare se înscrie în autorizaţia de exploatare la rubrica privind prelungirea autorizaţiei. 
 

9.1.8. Prin personal imputernicit al vanzatorului/beneficiar se va urmări îndeplinirea clauzelor contractuale, cu obligaţia ca în 
cazul nerespectării acestora să notifice cumpărătorul/prestator şi să întocmească documentaţia necesară rezilierii contractului pe 
care o va înainta conducerii, inclusiv cu propunerea de a se emite pretenţii asupra masei lemnoase aflată în faze pe suprafaţa 
parchetului şi în platforma primară, în limita cuantumului contravalorii obligaţiilor neonorate de cumpărător/prestator. 

 
9.2. Obligaţiile principale ale cumpărătorul/prestatorului. 

 
9.2.1. Să plătească contravaloarea tuturor obligațiilor financiare conform prevederilor prezentului contract. 

 
9.2.2. Să respecte normele privind protecţia mediului, a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în fond forestier 

precum şi Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (să doteze echipa de exploatare cu mijloace tehnice de 
primă intervenţie în caz de incendiu sau cu două stingătoare portabile tip P6, să nu fumeze decât în spaţii special amenajate în 
acest scop, să nu folosească focul deschis pe suprafaţa parchetului, a platformei primare etc), a instrucţiunilor în vigoare privind 
termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transportul materialelor lemnoase, precum şi alte reglementări în 
vigoare pe perioada derulării prezentului contract. 
 

9.2.3. Să ridice autorizaţia de exploatare, înainte de termenul prevăzut pentru începerea exploatării, să participe la predarea 
- primirea efectivă, în teren, a parchetelor / postaţelor, direct sau prin delegat împuternicit, care răspunde şi de respectarea 
regulilor silvice de exploatare, conform instrucţiunilor în vigoare. Predarea - primirea se va face numai după îndeplinirea de către 
cumpărător/prestator a obligaţiilor care-i revin conform prezentului contract. 
 

9.2.4. Să exploateze masa lemnoasă numai pe bază de autorizaţie de exploatare și proces verbal de predare a postațelor, în 
cadrul perioadelor şi termenelor prevăzute de aceasta. Este interzisă exploatarea masei lemnoase în afara termenelor prevăzute în 
autorizaţia de exploatare și în afara postațelor predate spre exploatare. 
 

9.2.5. Să suporte toate pagubele produse din culpă fondului forestier sau vegetatiei din afara fondului forestier (prejudicii, 
pagube provenite prin tăieri ilegale, incendii, etc) constatate pe suprafața parchetului, a platformei primare și de-a lungul căilor 
de scos - apropiat conform tehnologiei aprobate, de la predarea - primirea parchetului spre exploatare, pe bază de proces verbal 
de predare-primire, până la reprimirea acestuia, pe bază de proces verbal de reprimire. 
 

9.2.6. Să respecte graficul de eşalonare a exploatării și a plății  masei lemnoase contractate (Anexa nr. 2), stabilită de 
comun acord cu vânzător/beneficiarul. 
 

9.2.7. În cazul în care pentru colectarea lemnului este necesar să traverseze terenurile aparţinând altor proprietari, 
cumpărătorul/prestator are obligaţia plăţii servituţii de trecere sau a despăgubirilor stabilite prin înţelegere scrisă cu proprietarii 
respectivi, încheiată înaintea autorizării partizii spre exploatare. 
 

9.2.8. Să execute lucrările de exploatare forestieră în aşa fel încât să evite producerea de prejudicii arboretului şi arborilor 
care nu fac obiectul exploatării, să respecte tehnologia de exploatare (inclusiv instrucţiunile referitoare la doborârea arborilor) şi 
căile de colectare şi transport stabilite prin autorizaţia de exploatare. Să asigure amenajarea şi întreţinerea căilor şi instalaţiilor 
pentru scos – apropiatul lemnului şi protejarea arborilor limitrofi acestora, împotriva vătămării, prin lungoane, ţăruşi, manşoane 
etc., înainte de începerea exploatării masei lemnoase. 
 

9.2.9. Să participe direct sau prin împuternicit, conform graficului de controale stabilit de comun acord cu 
vânzătorul/beneficiarul sau ocolul silvic care a emis autorizatia de exploatare ori de câte ori este convocat la controlul 
exploatării. 
 

9.2.10. Să suporte contravaloarea lucrărilor de reparaţii ale drumurilor şi ale lucrărilor de artă ale acestora survenite în urma 
deprecierilor provocate printr-o exploatare necorespunzatoare în procesul de recoltare şi de transport a masei lemnoase aferentă 
prezentului contract, în baza constatărilor şi evaluărilor efectuate de vânzător/beneficiar şi însuşite de reprezentantul legal al 
cumpărătorului/prestatorului. 

9.2.11. Să folosească la transportul masei lemnoase numai mijloace de transport care se încadrează în parametrii tehnici 
proiectaţi ai drumului forestier utilizat. 
 

9.2.12. Să predea, la terminarea exploatării, în stare de funcţionare, drumul utilizat, pe baza procesului verbal de reprimire a 
parchetului însuşit de ambele părţi, contravaloarea eventualelor deteriorări urmând a fi plătită sau recuperată din valoarea 
garantiei de buna executie, constituită conform prezentului contract. 
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9.2.13. Să predea ocolului silvic, în termen de 60 de zile de la reprimirea parchetului de către vânzător/beneficiar, 

suprafeţele folosite ca platforme primare. Depăşirea termenului de 60 de zile se sancţionează conform prevederilor legale în 
vigoare. 
 

9.2.14. Să sesizeze ocolul silvic pentru constatare, dacă prin recoltarea arborilor autorizaţi la exploatare au fost prejudiciaţi - 
rupţi, dezrădăcinaţi - arbori nemarcaţi. Constatarea, inventarierea şi estimarea volumului arborilor prejudiciaţi se pot face şi fără 
o sesizare prealabilă, prin controale de exploatare, şi se finalizează prin procesul-verbal de control al exploatării. Volumul 
arborilor prejudiciaţi, valoarea lemnului provenit din arborii prejudiciați şi valoarea prejudiciilor se determină şi se calculează în 
conformitate cu reglementările în vigoare și se achită de către cumpărător/prestator. 
 

9.2.15. Să nu taie arbori nemarcaţi/neinventariați şi să nu scoată arbori din pământ pe cuprinsul suprafeţelor predate spre 
exploatare şi în afara acestora. În situaţia în care se produc astfel de tăieri ilegale, acestea se supun sancțiunilor prevăzute de lege. 
 

9.2.16. Să respecte prevederile Caietului de sarcini aferent licitaţiei / negocierii la care s-a adjudecat, de către cumpărător, 
masa lemnoasă care face obiectul prezentului contract, coroborate cu prevederile prezentului contract. 
 

9.2.17. Să amplaseze la loc vizibil panoul prevăzut de instrucţiunile în vigoare conţinînd datele şi informaţiile de 
identificare a parchetului prevăzute de aceste instrucţiuni. 
 

9.2.18. Să sisteze lucrările de exploatare a masei lemnoase şi să anunţe instituţiile abilitate ale statului şi 
vânzător/beneficiarul, în cazul identificării unor mărturii ale siturilor arheologice, paleontologice, fosilifere. 
 

9.2.19. Să respecte tehnologia de exploatare, declarată și asumată de către cumpărător cu prilejul participării la 
licitația/negocierea în urma căreia s-a adjudecat masa lemnoasă care face obiectul prezentului contract 

 
Capitolul X. PENALITĂŢI ŞI DAUNE – INTERESE. 

 
10.1. Pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 

prezentul contract, partea în culpă datorează celeilalte părţi penalităţi şi/sau daune – interese, conform prevederilor din acest 
contract şi ale legislaţiei în vigoare. Penalităţile se vor factura lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei pentru 
care se calculează. 
 

10.2. Pentru neexecutarea, executarea cu întârziere sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin 
prezentul contract, partea în culpă este de drept în întârziere, fără vreo notificare prealabilă. 
 

10.3. Vânzător/beneficiarul datorează penalităţi cumpărătorul/prestatorului, în următoarele situaţii: 
 

10.3.1. dacă până la termenul stabilit pentru începerea exploatării, conform graficului de eşalonare prevăzut în Anexa nr. 
2, nu solicita ocolului silvic emiterea autorizaţiei de exploatare, fără motive întemeiate şi din vina sa, vânzătorul/beneficiarul va 
plăti penalităţi de 0,02% din valoarea masei lemnoase din partida care trebuia să fie autorizată la exploatare, pentru fiecare zi de 
întârziere. Solicitarea emiterii autorizatiei se va realiza dupa plata contravalorii masei lemnoase esalonate pentru luna respectiva. 
 

10.3.2. dacă în termenul şi în condiţiile stabilite prin prezentul contract, nu solicita ocolului silvic predarea, din culpa sa 
exclusivă, spre exploatare partida/noua postaţă, vânzătorul/beneficiarul va plăti penalităţi de 0,02% din valoarea masei lemnoase 
care trebuia predată, pentru fiecare zi de întârziere; 
 

10.3.3. cu excepţia situaţiilor de forţă majoră şi calamităţi naturale și alte cauze obiective care împiedică desfășurarea 
normală a lucrărilor, dacă nu intervine în termen de 10 zile lucrătoare de la data sesizării de către cumpărător/prestator, cu lucrări 
de întreţinere sau reparaţii la drumurile auto forestiere pentru a le asigura accesibilitatea şi practicabilitatea, va plăti penalităţi de 
0,02% din valoarea masei lemnoase eşalonată scoasă din fluxul tehnologic de transport, pentru fiecare zi din perioada de 
întrerupere a transportului. 
 

10.4. Cumpărătorul/ prestatorul datorează penalităţi vânzător/beneficiarului, în următoarele situaţii şi cuantumuri: 
 

10.4.1. dacă nu achită, în termenul scadent, facturile primite de la vânzător/beneficiar/beneficiar, va plăti penalităţi de 
întârziere de 0,02%  din valoarea neachitată a facturii, calculate pentru fiecare zi de întârziere începând cu ziua imediat 
următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv; 

10.4.2. dacă la expirarea termenului de reprimire, mai există în parchet masă lemnoasă, pe picior/în faze sau parchetul nu 
este curăţat de resturi de exploatare, din motive imputabile cumpărătorul/ prestatorului, acesta va plăti penalităţi de 0,02% din 
valoarea de adjudecare a volumului lemnului neexploatat şi consemnat în procesul verbal de constatare, respectiv de 0,02%  din 
valoarea lucrărilor de curăţare a parchetului, pentru fiecare zi de întârziere până la reprimirea parchetului; pentru masa lemnoasă 
pe picior şi în faze, eşalonată şi neexploatată până la data de 31 decembrie, se aplică, o singură dată, o penalitate unică de 5% din 
valoarea acestei mase lemnoase; aceste penalităţi nu se calculează în perioadele de restricţii la exploatare a masei lemnoase şi 
nici pentru masa lemnoasă rămasă, după termenul prevăzut în eşalonare, în platforma primară amplasată în afara parchetului, dar 
nu mai mult de 60 zile; 
 

10.5. Dacă suma reprezentând garanția de bună execuție nu acoperă eventualele daune determinate de neplata facturilor în 
termen sau alte daune provocate vânzătorului/beneficiarului, cumpărătorul/prestator este obligat să plătească aceste daune în 
cuantumul dovedit. 
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10.6. În cazul în care cumpărătorul/prestator solicită rezilierea contractului, pentru motive nejustificate sau care nu sunt 
prevăzute în prezentul contract, acestuia i se execută garanția de contractare.  

La data rezilierii contractului, din vina cumpărătorul/prestatorului, acesta pierde dreptul de proprietate asupra masei 
lemnoase achitate dar nerecoltate sau aflate în diverse faze de exploatare pe suprafața parchetului. După recuperarea eventualelor 
prejudicii/penalități suferite de vânzător/beneficiar, contravaloarea masei lemnoase neridicate se va restitui 
cumpărătorul/prestatorului. Cumpărătorul/ prestatorul va fi notificat cu cuantumul prejudiciilor/penalităților reținute în sarcina 
sa. Anexat notificării se va comunica nota de constatare a acestora. 

La data rezilierii contractului, din vina cumpărătorului/prestatorului, acesta pierde dreptul de proprietate asupra masei 
lemnoase achitate dar nerecoltate sau aflate în diverse faze de exploatare pe suprafața parchetului. După recuperarea eventualelor 
prejudicii suferite de vânzător/beneficiar, contravaloarea masei lemnoase neridicate se va restitui cumpărătorului/prestatorului. 

10.7. Rezilierea prezentului contract din culpa cumpărătorului/prestatorului, până la predarea integrală (în totalitate) a masei 
lemnoase spre exploatare atrage după sine pierderea garanției de contractare iar cumpărătorul/prestator nu va mai fi admis pentru 
a participa la licitațiile/negocierile organizatorului în următoarele 6 luni de la data rezilierii iar organizatorul are dreptul la daune 
interese dacă i se cuvin. În cazul în care rezilierea contractului de vânzare cumpărare a masei lemnoase se face ulterior restituirii 
garanției de contractare, din culpa cumpărătorului/prestatorului, operatorul economic în cauză pierde dreptul de participare la 
licitațiile/negocierile organizatorului, în următoarele 6 luni de la data rezilierii iar organizatorul are dreptul la daune interese dacă 
i se cuvin.  
 
Capitolul XI. FORŢA MAJORĂ. 

     11.1.  Prin forţă majoră se înţelege un eveniment exterior, imprevizibil şi de neînlăturat cum ar fi: stare de război, 
cutremure, inundaţii, „factum principis” şi orice asemenea acte prevăzute de lege şi care sunt de natură a pune una din părţi în 
imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor asumate. Prin „factum principis” se înţelege acel act al autorităţii competente (intervenit 
după incheierea contractului) care, prin promulgarea unei legi sau a altui act normativ, pune una din părţi în imposibilitatea 
îndeplinirii obligaţiilor asumate. Prevederile prezentului articol nu se aplică dacă partea care invocă forţa majoră era în întârziere. 
 

11.2. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, 
producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor. 

11.3.  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 
 

11.4. Forţa majoră trebuie dovedită, de partea contractantă care o invocă, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la 
comunicarea, respectiv de la producerea ei. 
 

11.5. Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată 
perioada în care aceasta acţionează. 
 

11.6. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce 
li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 
 

11.7. Nici una dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod 
necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau 
executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege. 
 

11.8. Forţa majoră ivită după încheierea contractului, care impiedică sau întârzie total / parţial executarea contractului, 
apără de răspundere partea care nu şi-a putut îndeplini obligaţiile din această cauză, pentru perioada în care această îndeplinire 
este împiedicată sau întirziată, conform prevederilor din Codul Civil. 
 

11.9. Neglijenţa prepuşilor, nerespectarea condiţiilor de utilizare, faptele terţilor şi necunoaşterea legii nu sunt 
evenimente generate de forţă majoră şi nu pot fi invocate de către nici una dintre părţi. 
 

11.10. Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în 
maxim 5 zile de la încetare. 
 

11.11. La încetarea forţei majore, reprezentanţii părţilor contractante încheie un proces-verbal de constatare în care se 
precizează, cu exactitate, data încetării forţei majore. 
 

11.12. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 
dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea deplin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde 
celeilalte penalităţi şi daune – interese. 
 

11.13. În situaţiile care nu constituie forţă majoră, oprirea activităţii de exploatare se face de către emitentul autorizaţiei, 
în baza unei note de constatare. 
 

11.14. Prelungirea duratei înscrise iniţial în autorizaţia de exploatare și a obligațiilor contractuale se face de către 
emitentul acesteia, în baza actului adiţional la contract, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative 
determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute de instrucţiunile în vigoare, în baza 
proceselor-verbale de constatare a începerii şi respectiv a încetării acţiunii forţei majore, a calamităţilor naturale sau a situaţiilor 
obiective care au condus la oprirea lucrărilor de exploatare, constatate conform instrucțiunilor în vigoare, în cel mult 5 zile de la 
încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare. 
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Capitolul XII. SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ. PREVENIREA ŞI STINGEREA INCENDIILOR. 
 

12.1. Din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, activitatea de exploatare a masei lemnoase care face 
obiectul prezentului contract se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi 
sănătăţii în muncă şi ale HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 
319/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

12.2. Cumpărătorul/prestator este pe deplin responsabil pentru respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă a 
angajaţilor săi, sens în care îi revin, în exclusivitate, cel puţin următoarele obligaţii: 
 
a) întocmeşte documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă 
şi documentaţia de stabilire a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrările specificate în contract; în această 
documentaţie se vor prevedea soluţii pentru toate aspectele legate de factorii de risc ce se regăsesc în desfăşurarea activităţii de 
exploatare a masei lemnoase; 
 
b) ia măsuri pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin cu privire la pregătirea şi organizarea parchetului de 
exploatare, realizarea lucrărilor de recoltare a lemnului si colectare a masei lemnoase, în conformitate cu prevederile din 
instrucţiunile proprii; 
 
c) asigură punctul de lucru cu personal calificat, verificat medical şi instruit corespunzător, din punct de 
vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă; 
d) instructajul general la locul de muncă şi cel periodic se va efectua de către cumpărător sau de persoane 
desemnate de cumpărător şi va fi consemnat în fişe individuale de instruire; 
 
e) personalul muncitor va fi dotat corespunzător de către cumpărător, cu echipament de protecţie, conform 
sarcinii de muncă pe care trebuie să o execute şi în conformitate cu prevederile HG nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de 
securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
f) pentru lucrările mecanizate, parchetul va fi dotat cu utilaje în bună stare de funcţionare şi care corespund, 
din punct de vedere tehnic, activităţilor ce lae va executa, pe toată durata derulării contractului, cu respectarea prevederilor din 
HG nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a 
echipamentelor de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
g) atunci când mai multe persoane juridice desfăşoară concomitent activităţi în aceeaşi unitate de producţie sau 
în acelaşi bazin forestier sau în aceeaşi unitate amenajistică, cumpărătorul/prestator va încheia convenţii scrise cu fiecare 
participant la procesul de producţie, în care să fie cuprinse clauze referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă; 
h) cumpărătorul/prestator are obligaţia de a semnaliza corespunzător, din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în 
muncă, punctul de lucru unde îşi desfaşoară activitatea, conform HG nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea 
de securitate şi sănătate la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare; de asemenea, are obligaţia de a dota 
punctele de lucru cu truse medicale. 
  12.3. Transportul salariaților proprii la locul de muncă și de la locul de muncă la domiciliu intră în sarcina 
cumpărătorul//prestatorului. 
  12.4. În cazul producerii de accidente cumpărătorul/prestator va anunța de îndată Inspectoratul Teritorial de 
Muncă și vânzător/beneficiarul de producerea evenimentului. 
  12.5. Accidentul de muncă va fi înregistrat la cumpărător. 
  12.6. Din momentul predării - primirii partizii spre exploatare şi până la reprimirea parchetului, răspunderea 
privind aplicarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor în fondul forestier și a prevederilor Legii nr. 307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor revine cumpărătorul/ prestatorului. 
 
Capitolul XIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR. 
 

13.1 Orice litigii izvorâte din interpretarea sau executarea prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabilă iar dacă 
aceasta nu este posibil litigiul va fi dedus, spre judecată, instanţei competente de la sediul vânzătorului/beneficiarului. 
 

13.2 Vânzător/beneficiarul şi cumpărătorul/prestator vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 
tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului. 
 

13.3 Dacă după 15 zile calendaristice de la începerea acestor tratative directe, vânzător/beneficiarul şi 
cumpărătorul/prestator nu reuşesc să rezolve în mod amiabil divergenţa contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se 
soluţioneze de către instanţele judecătoreşti competente de la sediul vânzătorului/beneficiarului, în funcţie de competenţa 
materială, conform reglementărilor în vigoare. 
 
Capitolul XIV. COMUNICAREA ÎNTRE PĂRŢI. 
 

14.1. Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris. 
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14.2. În accepţiunea părţilor contractante orice notificare adresată de una din părţi celeilalte este valabil îndeplinită dacă 

va fi transmisă la adresa prevăzută în Capitolul I al prezentului contract, chiar dacă partea şi-a schimbat adresa dar nu a anunţat 
cocontractantul într-un termen de 5 (cinci) zile lucrătoare. 
 

14.3. Comunicările între părţi se pot face prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, precum şi prin 
telegramă, fax sau e–mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării. 
 

14.4. În cazul în care comunicarea se face pe cale poştală, aceasta va fi trimisă prin scrisoare recomandată cu confirmare 
de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată pe confirmare de către oficiul poştal primitor. În cazul în care 
comunicarea se transmite prin telegramă, fax sau e–mail aceasta se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a 
fost expediată. 
 

14.5. Orice document comunicat între părţi trebuie înregistrat atât de partea care îl transmite cât şi de partea care îl 
primeşte. 

 
Capitolul XV. LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI. 

15.1.  Contractul va fi interpretat conform legilor din România. 
 

15.2. Prezentul contract se completează cu prevederile actelor normative în vigoare pe perioada derulării acestuia. 
 

Capitolul XVI. ÎNCETAREA ŞI REZILIEREA CONTRACTULUI. 
16.1.  Prezentul contract încetează, de drept, în următoarele cazuri: 

 
a) la data expirării duratei prevăzută la Capitolul III, respectiv în actele adiţionale încheiate în acest sens; 
b) partida contractată este amplasată pe o suprafaţă retrocedată ulterior încheierii prezentului contract iar 
exploatarea masei lemnoase contractată nu mai este posibilă legal. 
 

16.2.  Contractul poate fi reziliat de către vânzător/beneficiar, în mod unilateral, în cazul în care: 
 

a) cumpărătorul/prestator nu ridică autorizaţia de exploatare în cel mult 10 zile calendaristice după termenul prevăzut 
în eşalonare (Anexa nr. 2), renunţă, în scris, la contract sau la derularea acestuia; 

 
b) cumpărătorul/prestator nu achită masa lemnoasă sau nu preia parchetul / postaţa în termen de 5 zile calendaristice 
de la data prevăzută în eşalonarea la exploatare sau abandonează lucrările pe o perioadă mai mare de 10 zile calendaristice, cu 
excepţia situaţiilor de forţă majoră; 
c) cumpărătorul/prestator nu achită integral şi la termen masa lemnoasă facturată; 
d) cumpărătorul/prestator exploatează masă lemnoasă dintr-o postață nepredată spre exploatare; 

 
e) cumpărătorul/prestator taie ilegal arbori din suprafaţa aferentă partizii contractate sau din fondul forestier 
administrat de vânzător/beneficiar; în acest caz, pe lîngă rezilierea contractului se aplică sancţiunile legale; 
f) cumpărătorul/prestator nu exploatează în termen parchetul; 

 
 

g) cumpărătorul/prestator nu constituie garantia de buna executie până la data prevăzută pentru autorizarea partizii 
sau, după caz nu reîntregeşte garantia de buna executie daca au fost utilizate sume din acestea pe parcursul derularii contractului ; 

 
h) cumpărătorul/prestator nu respectă tehnologia de exploatare prevăzută în prezentul contract, declarată şi asumată de 
către cumpărător cu prilejul participării la licitaţia/negocierea în urma căreia s-a adjudecat masa lemnoasă care face obiectul 
prezentului contract;  
i) cumpărătorul/prestatorului îi încetează valabilitatea certificatului de atestare pentru activitatea de exploatare 
forestieră înainte de reprimirea parchetelor aferente partizilor contractate şi nu prezintă un nou certificat valabil. 
 

Rezilierea menţionată mai sus se poate face numai după notificarea prealabilă a cumpărătorul/prestatorului, cu 15 zile înainte 
de data rezilierii contractului. 
 

16.3. În cazurile prevăzute la pct. 16.2., cumpărătorul/prestator pierde în favoarea vânzător/beneficiarului garanţia de 
contractare și dreptul de proprietate asupra masei lemnoase achitate dar nerecoltate sau aflate în diverse faze de exploatare pe 
suprafața parchetului. După recuperarea eventualelor prejudicii/penalități suferite de vânzător/beneficiar, contravaloarea masei 
lemnoase neridicate se va restitui cumpărătorul/prestatorului. Cumpărătorul/prestator va fi notificat cu cuantumul 
prejudiciilor/penalităților reținute în sarcina sa. Anexat notificării se va comunica nota de constatare a acestora. 

16.4. Contractul poate fi reziliat de cumpărător/prestator, în mod unilateral, în cazul în care vânzătorul/beneficiarul, în mod 
nejustificat şi din vina sa: 
 

a) nu solicita ocolului silvic eliberarea autorizatei de exploatare în cel mult 5 zile calendaristice după termenul 
prevăzut în eşalonare (Anexa nr. 2); 

b) nu solicita ocolului silvic predarea parchetului/postatei în termen de 5 zile calendaristice de la data prevăzută în 
eşalonare (Anexa nr. 2); 

c) nu asigură accesibilitatea şi practicabilitatea drumurilor, blocând astfel fluxul tehnologic de exploatare şi 
transportul masei lemnoase a cumpărătorul//prestatorului, pentru o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice. 
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Rezilierea menţionată mai sus se poate face numai după notificarea prealabilă a vânzătorului/beneficiarului, cu 15 zile 
înainte de data rezilierii contractului. 
 

16.5. Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea 
dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde 
celeilalte daune – interese sau penalităţi. În acest caz rezilierea contractului se produce de drept, fără intervenţia instanţelor 
judecătoreşti, dar cu obligaţia unei parti de a notifica cealalta parte contractanta cu 5 (cinci) zile calendaristice înainte, prin 
scrisoare recomandată cu confirmare de primire, telegramă, e-mail sau fax. 
 

16.6. Încetarea contractului nu înlătură obligativitatea executării, de oricare din părţi, a obligaţiilor scadente până în 
momentul încetării acestuia. 
 

16.7. Rezilierea contractului nu împiedică executarea garanţiilor constituite de către cumpărător în favoarea 
vânzător/beneficiarului, în cazul neachitării obligaţiilor restante (valoarea masei lemnoase, penalităţi de întârziere, etc.). 
 

16.8. Rezilierea totală sau parţială a contractului nu are nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi. 
 

16.9. Prevederile alineatului precedent nu sunt de natură să înlăture răspunderea părţii care, din vina sa, a determinat 
încetarea contractului. 
 
 
Capitolul XVII. ALTE CLAUZE. 
 

17.1. Prezentul contract, actele adiţionale, anexele la prezentul contract precum şi documentele fiscale sau altele emise 
de oricare dintre părţi referitor la prezentul contract sunt considerate de acestea confidenţiale. 
 

17.2. Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe care le vor deţine ca 
urmare a executării clauzelor prezentului contract. În cazul încălcării acestei obligaţii, partea în culpă se obligă să plătească 
celeilalte părţi daune – interese, în cazul în care se constată că divulgarea a produs celeilalte părţi un prejudiciu. 
 

17.3. Modificarea şi completarea prezentului contract poate fi facută numai în scris, cu acordul ambelor părţi, prin act 
adiţional. 
 

17.4. Orice modificare a titulaturii oricăreia dintre părţi, a adresei, a numărului de cont, a administratorului sau a 
oricăror alte date ce pot influenţa buna derulare a prezentului contract se vor comunica, în scris, 
vânzător/beneficiarului/cumpărătorul/prestatorului, după caz, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sub 
sancţiunea de daune interese. 
 

17.5. Cumpărătorul/prestator are obligaţia ca, în termen de 48 ore, să îl anunţe în scris pe vânzător/beneficiar că 
împotriva sa a fost introdusă o cerere de deschidere a procedurii de insolvenţă, potrivit legislaţiei în vigoare. Omisiunea 
cumpăratorului de înştiinţare atrage răspunderea reprezentantului legal al cumpărătorul//prestatorului, pentru pagubele pricinuite. 
 

17.6. Administratorii, reprezentanţii legali, asociaţii şi/sau acţionarii cumpărătorului/prestatorului care semnează 
prezentul contract, actele adiţionale şi anexele acestuia, răspund în solidar cu cumpărătorul/prestator obligându-se faţă de 
vânzător/beneficiar să execute obligaţiile debitorului dacă acesta le execută doar parţial sau nu le execută din lipsă de fonduri 
precum şi în cazul în care nu execută în totalitate obligaţiile asumate în prezentul contract, cu rea credinţă. 
 

17.7.  Părţile vor considera cazuri de rea credinţă următoarele situaţii: 
 
a) încetarea de facto a activităţii cumpărătorul/prestatorului pe persoana juridică debitoare şi desfăşurarea acesteia 
direct sau prin persoane interpuse printr-o altă persoană juridică; 
 
b) constatarea lipsei de acoperire a filelor CEC şi biletelor la ordin emise în vederea plăţii la termen a masei lemnoase 
cumpărate sau a altor obligaţii financiare; 
c) neachitarea, în întregime, a facturilor restante după trecerea unui termen de 15 zile; 
d) plata, de către cumpărător, a altor creditori, în mod preferenţial, achitându-se creanţe născute 
ulterior creanţelor ce izvorăsc din prezentul contract; 
 
e) achiziţionarea de bunuri mobile şi imobile de către cumpărător în condiţiile în care există datorii faţă de 
vânzător/beneficiar ce provin din prezentul contract; 
 
f) alte cazuri care arată reaua credinţă a cumpărătorul//prestatorului, fără ca părţile să se limiteze la cele enumerate mai 
sus. 
 

17.8. Nu se poate cesiona dreptul asupra masei lemnoase care face obiectul prezentului contract şi nici obligaţia privind 
efectuarea lucrărilor de exploatare a masei lemnoase asumată de cumpărător/prestator prin participarea la licitaţia/negocierea în 
urma căreia s-a adjudecat masa lemnoasă care face obiectul prezentului contract. Cesionarea prezentului contract determină 
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neautorizarea la exploatare a masei lemnoase care face obiectul contractului iar cumpărătorul/prestator pierde dreptul de 
participare la licitațiile/negocierile organizate de organizator pentru o perioadă de 6 luni de la data cesionării. 

 
Capitolul XVIII. PREVEDERI FINALE. 
 

18.1. Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor 
şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. 
 

18.2. Părţile convin că prevederile prezentului contract reprezintă în totalitate termenii aplicabili acestuia şi nu există 
elemente secundare asupra cărora nu au convenit. 
 

18.3. În cazul în care părţile îşi încalcă obligaţiile lor, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de 
a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligaţiei respective nu înseamnă că ea a renunţat la acest drept al său. 
 

18.4. Părţile semnatare ale prezentului contract declară că reprezentanţii lor care semnează contractul sunt pe deplin 
autorizaţi să o facă şi prin aceasta se obligă să respecte termenii şi condiţiile acestui contract, constituind obligaţii pentru ambele 
părţi semnatare. 
 

18.5. Prezentul contract s-a încheiat la ____________, în limba română, în 2 (două) exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte, ambele exemplare având aceeaşi valoare probatorie, astăzi ___________, data semnării lui. 
 

18.6. Prin semnarea şi aplicarea ştampilei părţile recunosc faptul că au primit câte un exemplar original al prezentului 
contract 

 
                                       

VÂNZĂTOR/BENEFICIAR                             CUMPĂRĂTOR/PRESTATOR 
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HOTĂRÂREA NR. 249 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.608/21.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă contractul de administrare directă, pentru imobilul (clădiri şi teren aferent) aflat în domeniul 
public al judeţului Galaţi și în administrarea Bibliotecii Județene „V. A. Urechia” Galați, imobil situat în județul 
Galați, municipiul Galați, str. Mihai Bravu nr. 16, conform anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galați. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
ANEXA nr. 1  

 
               CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                                                             Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” Galați 

Nr._________ / __________                                                                       Nr. _______ / _____________          
 

Contract de administrare directă 

 
I. PĂRŢILE 
JUDEŢUL GALAŢI prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, reprezentat de Preşedinte Costel FOTEA, în 
calitate de PROPRIETAR, şi Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” Galați, reprezentat de Manager _____________, în calitate de 
ADMINISTRATOR, au convenit asupra încheierii prezentului contract. 

 
II. TEMEIUL LEGAL  

        Art. 1. Prezentul contract are următorul temei legal: 
- Art. 136 din Constituţia României, republicată; 
- Art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
 

III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
        Art. 2.  Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra imobilului (clădiri şi teren aferent), imobil situat în judeţul Galaţi, 
municipiul Galați, str. Mihai Bravu nr. 16, imobil în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „V. A. Urechia” Galați. 
 

IV. DURATA CONTRACTULUI                    
        Art. 3. Durata contractului este de la momentul încheierii acestuia, pe toată perioada desfăşurării activităţii Bibliotecii Județene „V. A. 
Urechia” Galați. 
 

V. DREPTURILE PĂRŢILOR 
  Art. 4. Drepturile proprietarului 

1. Să verifice dacă utilizarea imobilelor este făcută în conformitate cu prevederile contractului de administrare; 
2. Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să urmărească modul în care administratorul îşi 

îndeplineşte obligaţiile stabilite prin contract; 
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3. Consiliul Judeţean Galaţi poate realiza investiţii directe în baza unui acord între proprietar şi administrator. 
Investiţiile vor fi urmărite de către serviciile specializate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.  
La finalizarea lucrărilor se va transfera valoarea acestora în vederea reactualizării valorii de inventar. 

 
Art. 5. Drepturile administratorului 

1. Să posede, să folosească imobilele şi să dispună material de acestea, în condiţiile actului prin care i-au fost date în administrare; 
2. Să i se asigure folosinţa asupra imobilelor pe toată durata contractului de administrare, conform destinaţiei acestora. 
3. Să închirieze, în condițiile legii, imobile primite în administrare sau părți din acestea. 

 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

     Art. 6. Obligaţiile proprietarului: 
1. Să exercite dreptul de dispoziţie juridică, în condiţiile legii, asupra imobilelor (clǎdiri şi terenuri), prevǎzute la art. 2. 
2. Să avizeze propunerile privind schimbarea profilului şi a denumirii instituţiei subordonate Consiliului Judeţean Galaţi, în 

condiţiile legii. 
3. Să asigure, în limita resurselor disponibile şi a prevederilor bugetare, resursele financiare pentru investiţii sau lucrări de 

intervenţie (reparaţii capitale, consolidǎri, extinderi şi modernizǎri) ale imobilelor prevǎzute la art. 2 al prezentului contract. 
 

Art. 7. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI: 

1. Să posede şi să folosească imobilul administrat, potrivit destinaţiei sale; 
2. Sǎ inventarieze anual, pânǎ în luna noiembrie şi sǎ transmitǎ proprietarului, listele de inventariere privind terenurile şi 

clǎdirile; 
3. Sǎ asigure fondurile necesare plǎţii impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 
4. Să elaboreze şi să aplice mǎsuri pentru utilizarea eficientǎ a bazei materiale şi a fondurilor financiare; 
5. Sǎ nu schimbe destinaţia imobilelor (teren şi clǎdiri); 
6. Sǎ încheie contracte ferme pentru utilităţi cu furnizorii şi să asigure cheltuielile de întreţinere şi gospodǎrire curentǎ ale 

imobilelor administrate (energie electricǎ, gaze, apa potabilǎ, canalizare, termoficare, igienizǎri etc.); 
7. Sǎ asigure cheltuielile necesare şi sǎ organizeze serviciile privind paza, PSI, salubritate, curǎţenie, deszǎpezire etc.; 
8. Să numească, prin dispoziţie internă, un administrator (gestionar) la nivelul instituţiei pentru toate imobilele (clădiri şi 

terenuri) pe care le are în administrare; în cazul în care conducătorul instituţiei (managerul) nu dispune atribuţii în acest sens 
unui administrator (gestionar), acesta îşi asumă toată răspunderea privind neregulile constatate referitoare la administrarea 
(gestionarea) imobilelor; 

9. Să ia toate măsurile necesare funcţionării în condiţii de securitate şi protecţie contra incendiilor a sistemelor de alimentare 
cu energie electrică şi a sistemelor de încălzire (inclusiv verificări ISCIR la cazanele sub presiune, RSVTI), conform 
prevederilor legale; 

10. Să asigure înscrierea dreptului de administrare în Cartea Funciară, conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului 
de administrare; 

11. Să deţină cartea tehnică a construcţiilor şi să o completeze periodic, acolo unde există; în lipsa acesteia, să întocmească 
cartea tehnică a construcţiilor, în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de administrare; 

12. Să prevadă în dreptul intrării/ieşirii în/din imobil a unui acoperiş de protecţie în vederea eliminării accidentelor datorate 
eventualelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 

13. Să interzică, prin folosirea barierelor de protecţie în jurul clădirilor, accesul persoanelor în zonele potenţial periculoase 
datorită posibilelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 

14. Să prevadă, în faţa intrărilor în clădiri şi pe scări, rampe pentru persoane cu dizabilitãţi, platforme antiderapante sau covoare 
speciale antiderapante pentru evitarea accidentelor datorate gheţii sau alunecărilor în caz de ploaie; 

15. Să identifice, în cadrul instituţiilor cu acces preponderent pentru copii şi adolescenţi,  toate zonele potenţial periculoase în 
vederea evitării escaladării de către copii a grilajelor şi a prevenirii unor accidentări; 

16. Să asigure paza cu respectarea prevederilor legale și a hotărârilor Consiliului Județean Galați; 
17. Să nu constituie garanţii asupra imobilelor primite în administrare, prin gajare, ipotecare, angajarea de credite, sau orice alt 

tip de convenţie; 
18. Să nu dezmembreze imobilele încredinţate fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini sau servituţi asupra acestora; 
19. Să prezinte propunerile de reparaţii, consolidări, extinderi şi modernizări proprietarului până în luna noiembrie a fiecărui an; 
20. Să întreţină bunurile ca un bun proprietar şi să obţină autorizaţiile şi/sau avizele prevăzute de lege în vederea bunei 

funcţionări; 
21. Să păstreze în bune condiţii bunurile, precum şi accesoriile acestora, să nu le degradeze/deterioreze, pe toată durata 

administrării; 
22. Să permită accesul proprietarului în incinta imobilelor încredinţate pentru a controla starea acestora; 
23. Să restituie bunurile încredinţate în aceeaşi stare în care le-a primit, la încetarea din orice cauză a contractului de 

administrare. 
 

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art. 8.  Contractul poate înceta înainte de termen ca urmare a revocǎrii de cǎtre proprietar a  dreptului de administrare dacă interesul 
public o impune sau în cazul în care administratorul nu îşi exercitǎ drepturile şi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevǎzute în prezentul 
contract, cu notificare prealabilă cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele. De asemenea, 
contractul poate înceta prin „acordul părţilor”. 

 
VIII. FORŢA MAJORĂ 
Art. 9.  Forţa majorǎ invocatǎ cu respectarea prevederilor legale exonereazǎ de rǎspundere partea care o invocǎ. 
 
IX. LITIGII 
Art. 10. Toate litigiile nǎscute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilǎ, prin negocieri direct între 
pǎrţi. 
Art. 11. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilǎ vor fi înaintate spre soluţionare instanţei judecǎtoreşti competente. 
X. DISPOZIŢII FINALE 

Art. 12.  În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţǎ titularul acestui drept va sta în nume propriu. 
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Art. 13. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaţia sǎ arate instanţei că 
Judeţul Galaţi este titularul dreptului de proprietate publică, potrivit prevederilor Codului de procedurǎ civilǎ. 
Titularul dreptului de administrare rǎspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De 
asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare. 
Art. 14.  Prezentul contract poate fi modificat şi completat prin act adiţional, însuşit de ambele pǎrţi. 
Art. 15.  Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale. 
 

                PROPRIETAR,                         ADMINISTRATOR,                                                                                               
                     U.A.T. JUDEȚUL GALAŢI                                           Biblioteca Județeană  „V. A. Urechia” Galați 

                                CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
                                                  PREŞEDINTE,                                                         
                                             COSTEL FOTEA 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 250 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.605/21.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă contractul de administrare directă, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei 
hotărâri, pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea 
Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, imobile situate în municipiul Galați, str. 
Regiment 11 Siret nr. 6A și în Pădurea Gârboavele (Grădina Zoologică). 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Complexului Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” 

Galați. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
ANEXA nr. 1  

                 CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                     Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați 
 Nr._________ / __________                              Nr. _______ / _____________          

 
Contract de administrare directă 

I. PĂRŢILE 
JUDEŢUL GALAŢI prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, reprezentat de Preşedinte Costel FOTEA, în calitate 
de PROPRIETAR, şi Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați, reprezentat de Manager _____________, în calitate 
de ADMINISTRATOR, au convenit asupra încheierii prezentului contract. 
 
II. TEMEIUL LEGAL  
        Art. 1. Prezentul contract are următorul temei legal: 
- Art. 136 din Constituţia României, republicată; 
- Art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
        Art. 2.  Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra imobilelor (clădiri şi terenuri) situate în municipiul Galați, str. 
Regiment 11 Siret nr. 6A și în Pădurea Gârboavele (Grădina Zoologică), imobile în care își desfășoară activitatea Complexul Muzeal de 
Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați. 
 
IV. DURATA CONTRACTULUI                    
        Art. 3. Durata contractului este de la momentul încheierii acestuia, pe toată perioada desfăşurării activităţii Complexului Muzeal de 
Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați. 
 
V. DREPTURILE PĂRŢILOR 
  Art. 4. Drepturile proprietarului 
1. Să verifice dacă utilizarea imobilelor este făcută în conformitate cu prevederile contractului de administrare; 
2. Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte 
obligaţiile stabilite prin contract; 
3. Consiliul Judeţean Galaţi poate realiza investiţii directe în baza unui acord între proprietar şi administrator. 
Investiţiile vor fi urmărite de către serviciile specializate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.  
La finalizarea lucrărilor se va transfera valoarea acestora în vederea reactualizării valorii de inventar. 
 
Art. 5. Drepturile administratorului 
1. Să posede, să folosească imobilele şi să dispună material de acestea, în condiţiile actului prin care i-au fost date în administrare; 
2. Să i se asigure folosinţa asupra imobilelor pe toată durata contractului de administrare, conform destinaţiei acestora. 
3. Să închirieze, în condițiile legii, imobile primite în administrare sau părți din acestea. 
 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
     Art. 6. Obligaţiile proprietarului: 
1. Să exercite dreptul de dispoziţie juridică, în condiţiile legii, asupra imobilelor (clǎdiri şi terenuri), prevǎzute la art. 2. 
2. Să avizeze propunerile privind schimbarea profilului şi a denumirii instituţiei subordonate Consiliului Judeţean Galaţi, în condiţiile 
legii. 
3. Să asigure, în limita resurselor disponibile şi a prevederilor bugetare, resursele financiare pentru investiţii sau lucrări de intervenţie 
(reparaţii capitale, consolidǎri, extinderi şi modernizǎri) ale imobilelor prevǎzute la art. 2 al prezentului contract. 
 
Art. 7. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI: 
1. Să posede şi să folosească imobilul administrat, potrivit destinaţiei sale; 
2. Sǎ inventarieze anual, pânǎ în luna noiembrie şi sǎ transmitǎ proprietarului, listele de inventariere privind terenurile şi clǎdirile; 
3. Sǎ asigure fondurile necesare plǎţii impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 
4. Să elaboreze şi să aplice mǎsuri pentru utilizarea eficientǎ a bazei materiale şi a fondurilor financiare; 
5. Sǎ nu schimbe destinaţia imobilelor (teren şi clǎdiri); 
6. Sǎ încheie contracte ferme pentru utilităţi cu furnizorii şi să asigure cheltuielile de întreţinere şi gospodǎrire curentǎ ale imobilelor 
administrate (energie electricǎ, gaze, apa potabilǎ, canalizare, termoficare, igienizǎri etc.); 
7. Sǎ asigure cheltuielile necesare şi sǎ organizeze serviciile privind paza, PSI, salubritate, curǎţenie, deszǎpezire, etc.; 
8. Să numească, prin dispoziţie internă, un administrator (gestionar) la nivelul instituţiei pentru toate imobilele (clădiri şi terenuri) pe 
care le are în administrare; în cazul în care conducătorul instituţiei (managerul) nu dispune atribuţii în acest sens unui administrator (gestionar), 
acesta îşi asumă toată răspunderea privind neregulile constatate referitoare la administrarea (gestionarea) imobilelor; 
9. Să ia toate măsurile necesare funcţionării în condiţii de securitate şi protecţie contra incendiilor a sistemelor de alimentare cu energie 
electrică şi a sistemelor de încălzire (inclusiv verificări ISCIR la cazanele sub presiune, RSVTI), conform prevederilor legale; 
10. Să asigure înscrierea dreptului de administrare în Cartea Funciară, conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de administrare; 
11. Să deţină cartea tehnică a construcţiilor şi să o completeze periodic, acolo unde există; în lipsa acesteia, să întocmească cartea tehnică 
a construcţiilor, în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de administrare; 
12. Să prevadă în dreptul intrării/ieşirii în/din imobil a unui acoperiş de protecţie în vederea eliminării accidentelor datorate eventualelor 
căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 
13. Să interzică, prin folosirea barierelor de protecţie în jurul clădirilor, accesul persoanelor în zonele potenţial periculoase datorită 
posibilelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 
14. Să prevadă, în faţa intrărilor în clădiri şi pe scări, rampe pentru persoane cu dizabilitãţi, platforme antiderapante sau covoare speciale 
antiderapante pentru evitarea accidentelor datorate gheţii sau alunecărilor în caz de ploaie; 
15. Să identifice, în cadrul instituţiilor cu acces preponderent pentru copii şi adolescenţi,  toate zonele potenţial periculoase în vederea 
evitării escaladării de către copii a grilajelor şi a prevenirii unor accidentări; 
16. Să asigure paza cu respectarea prevederilor legale și a hotărârilor Consiliului Județean Galați; 
17. Să nu constituie garanţii asupra imobilelor primite în administrare, prin gajare, ipotecare, angajarea de credite, sau orice alt tip de 
convenţie; 
18. Să nu dezmembreze imobilele încredinţate fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini sau servituţi asupra acestora; 
19. Să prezinte propunerile de reparaţii, consolidări, extinderi şi modernizări proprietarului până în luna noiembrie a fiecărui an; 
20. Să întreţină bunurile ca un bun proprietar şi să obţină autorizaţiile şi/sau avizele prevăzute de lege în vederea bunei funcţionări; 
21. Să păstreze în bune condiţii bunurile, precum şi accesoriile acestora, să nu le degradeze/deterioreze, pe toată durata administrării; 
22. Să permită accesul proprietarului în incinta imobilelor încredinţate pentru a controla starea acestora; 
23. Să restituie bunurile încredinţate în aceeaşi stare în care le-a primit, la încetarea din orice cauză a contractului de administrare. 
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art. 8.  Contractul poate înceta înainte de termen ca urmare a revocǎrii de cǎtre proprietar a  dreptului de administrare dacă interesul public o 
impune sau în cazul în care administratorul nu îşi exercitǎ drepturile şi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevǎzute în prezentul contract, cu 
notificare prealabilă cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele. De asemenea, contractul poate înceta 
prin „acordul părţilor”. 
 
VIII. FORŢA MAJORĂ 
Art. 9.  Forţa majorǎ invocatǎ cu respectarea prevederilor legale exonereazǎ de rǎspundere partea care o invocǎ. 
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IX. LITIGII 
Art. 10. Toate litigiile nǎscute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilǎ, prin negocieri direct între pǎrţi. 
 
Art. 11. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilǎ vor fi înaintate spre soluţionare instanţei judecǎtoreşti competente. 
 
X. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 12.  În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţǎ titularul acestui drept va sta în nume propriu. 
Art. 13. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaţia sǎ arate instanţei că 
Judeţul Galaţi este titularul dreptului de proprietate publică, potrivit prevederilor Codului de procedurǎ civilǎ. 
Titularul dreptului de administrare rǎspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De 
asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare. 
Art. 14.  Prezentul contract poate fi modificat şi completat prin act adiţional, însuşit de ambele pǎrţi. 
Art. 15.  Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale. 
 
                PROPRIETAR,                      ADMINISTRATOR,                                                                                               
                        U.A.T. JUDEȚUL GALAŢI                           Complexul Muzeal de Științele Naturii „Răsvan Angheluță” Galați 
                                 CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
                                                PREŞEDINTE,                                                         
                                              COSTEL FOTEA 
 

HOTĂRÂREA NR. 251 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.606/21.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă contractul de administrare directă, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei 
hotărâri, pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul public al judeţului Galaţi și în administrarea Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, în care își desfășoară activitatea instituția de protecție 
socială și protecția copilului. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

ANEXA nr. 1  
                 
                 CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                      Direcția Generală de Asistență Socială și   Protecția Copilului  Galați 

Nr._________ / __________                               Nr. _______ / _____________          
 

Contract de administrare directă 

 
I. PĂRŢILE 
JUDEŢUL GALAŢI prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, reprezentat de Preşedinte Costel FOTEA, în calitate 
de PROPRIETAR, şi Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, reprezentată de Director General _____________, în 
calitate de ADMINISTRATOR, au convenit asupra încheierii prezentului contract. 
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II. TEMEIUL LEGAL  
        Art. 1. Prezentul contract are următorul temei legal: 
- Art. 136 din Constituţia României, republicată; 
- Art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
        Art. 2.  Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra imobilelor (clădiri şi terenuri), situate în: 
- municipiul Galați, str. Brăilei nr. 138 B; 
- municipiul Galați, str. Brăilei nr. 138 E; 
- municipiul Galați, Micro 20, str. Furnaliștilor nr. 24; 
- municipiul Galați, Micro 40, str. Av. Mircea Zorileanu nr. 3; 
- municipiul Galați, Micro 16, str. Blaj nr. 11-A; 
- municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1B; 
- municipiul Galați, str. Radu Negru nr. 1-C; 
- municipiul Galați, str. Mihail Sadoveanu nr. 17; 
- municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, bloc B4, ap. 18, Piața Centrală; 
- municipiul Galați, zona C, str. Ionel Fernic nr. 4A, lot 2 (teren 2.136 mp); 
- municipiul Galați, str. Sindicatelor nr. 50; 
- municipiul Galați, Micro 14, str. Siderurgiștilor nr. 44, bloc M5B, scara 3, ap. 41; 
- municipiul Galați, Micro 16, str. C-tin Levaditti nr. 3, bloc Roza 1, scara 2, ap. 20; 
- municipiul Galați, Micro 19, str. Laminoriștilor nr. 10, bloc G 1, scara 2, ap. 31; 
- municipiul Galați, str. Mr. Iancu Fotea nr. 4, bloc Delta, ap. 7; 
- municipiul Galați, str. Cluj nr. 7, bloc D5C, scara 1, ap. 18; 
- municipiul Galați, Micro 21, bd. Dunărea nr. 60, bloc PR4, scara 3, ap. 54; 
- municipiul Galați, Micro 16, str. Lebedei nr. 11, bloc E6, scara 2, ap. 32; 
- municipiul Galați, Micro 13 B, str. Feroviarilor nr. 3, bloc A2, scara 3, ap. 45; 
- municipiul Galați, Micro 17, str. Combinatului nr. 1, bloc C2, scara 4, ap. 60; 
- municipiul Galați, Micro 19, str. Strungarilor nr. 2, bloc K1, scara 4, ap. 77; 
- municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 119, bloc A2, scara 3, ap. 41; 
- municipiul Tecuci, str. 1 Decembrie 1918 nr. 75; 
- municipiul Tecuci, Aleea Ștrandului nr. 6; 
- orașul Tg. Bujor, str. Victoriei nr. 5A; 
- orașul Tg. Bujor, str. Eremia Grigorescu nr. 80, bloc A2, scara 4, ap. 61; 
- orașul Tg. Bujor, str. Eremia Grigorescu nr. 80, bloc A2, scara 4, ap. 65; 
- orașul Tg. Bujor, str. Eremia Grigorescu nr. 80, bloc A2, scara 4, ap. 69; 
- sat. Țigănești, comuna Munteni, 
în care își desfășoară activitatea Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. 
IV. DURATA CONTRACTULUI                    
         Art. 3. Durata contractului este de la momentul încheierii acestuia, pe toată perioada desfăşurării activităţii Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Galați. 
 
V. DREPTURILE PĂRŢILOR 
  Art. 4. Drepturile proprietarului 
1. Să verifice dacă utilizarea imobilelor este făcută în conformitate cu prevederile contractului de administrare; 
2. Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte 
obligaţiile stabilite prin contract; 
3. Consiliul Judeţean Galaţi poate realiza investiţii directe în baza unui acord între proprietar şi administrator. 
Investiţiile vor fi urmărite de către serviciile specializate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.  
La finalizarea lucrărilor se va transfera valoarea acestora în vederea reactualizării valorii de inventar. 
Art. 5. Drepturile administratorului 
1. Să posede, să folosească imobilele şi să dispună material de acestea, în condiţiile actului prin care i-au fost date în administrare; 
2. Să i se asigure folosinţa asupra imobilelor pe toată durata contractului de administrare, conform destinaţiei acestora. 
3. Să închirieze, în condițiile legii, imobile primite în administrare sau părți din acestea. 
 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
     Art. 6. Obligaţiile proprietarului: 
1. Să exercite dreptul de dispoziţie juridică, în condiţiile legii, asupra imobilelor (clǎdiri şi terenuri), prevǎzute la art. 2. 
2. Să avizeze propunerile privind schimbarea profilului şi a denumirii instituţiei subordonate Consiliului Judeţean Galaţi, în condiţiile 
legii. 
3. Să asigure, în limita resurselor disponibile şi a prevederilor bugetare, resursele financiare pentru investiţii sau lucrări de intervenţie 
(reparaţii capitale, consolidǎri, extinderi şi modernizǎri) ale imobilelor prevǎzute la art. 2 al prezentului contract. 
 
Art. 7. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI: 
1. Să posede şi să folosească imobilul administrat, potrivit destinaţiei sale; 
2. Sǎ inventarieze anual, pânǎ în luna noiembrie şi sǎ transmitǎ proprietarului, listele de inventariere privind terenurile şi clǎdirile; 
3. Sǎ asigure fondurile necesare plǎţii impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 
4. Să elaboreze şi să aplice mǎsuri pentru utilizarea eficientǎ a bazei materiale şi a fondurilor financiare; 
5. Sǎ nu schimbe destinaţia imobilelor (teren şi clǎdiri); 
6. Sǎ încheie contracte ferme pentru utilităţi cu furnizorii şi să asigure cheltuielile de întreţinere şi gospodǎrire curentǎ ale imobilelor 
administrate (energie electricǎ, gaze, apa potabilǎ, canalizare, termoficare, igienizǎri etc.); 
7. Sǎ asigure cheltuielile necesare şi sǎ organizeze serviciile privind paza, PSI, salubritate, curǎţenie, deszǎpezire etc.; 
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8. Să numească, prin dispoziţie internă, un administrator (gestionar) la nivelul instituţiei pentru toate imobilele (clădiri şi terenuri) pe 
care le are în administrare; în cazul în care conducătorul instituţiei (managerul) nu dispune atribuţii în acest sens unui administrator (gestionar), 
acesta îşi asumă toată răspunderea privind neregulile constatate referitoare la administrarea (gestionarea) imobilelor; 
9. Să ia toate măsurile necesare funcţionării în condiţii de securitate şi protecţie contra incendiilor a sistemelor de alimentare cu energie 
electrică şi a sistemelor de încălzire (inclusiv verificări ISCIR la cazanele sub presiune, RSVTI), conform prevederilor legale; 
10. Să asigure înscrierea dreptului de administrare în Cartea Funciară, conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de administrare; 
11. Să deţină cartea tehnică a construcţiilor şi să o completeze periodic, acolo unde există; în lipsa acesteia, să întocmească cartea tehnică 
a construcţiilor, în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de administrare; 
12. Să prevadă în dreptul intrării/ieşirii în/din imobil a unui acoperiş de protecţie în vederea eliminării accidentelor datorate eventualelor 
căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 
13. Să interzică, prin folosirea barierelor de protecţie în jurul clădirilor, accesul persoanelor în zonele potenţial periculoase datorită 
posibilelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 
14. Să prevadă, în faţa intrărilor în clădiri şi pe scări, rampe pentru persoane cu dizabilitãţi, platforme antiderapante sau covoare speciale 
antiderapante pentru evitarea accidentelor datorate gheţii sau alunecărilor în caz de ploaie; 
15. Să identifice, în cadrul instituţiilor cu acces preponderent pentru copii şi adolescenţi,  toate zonele potenţial periculoase în vederea 
evitării escaladării de către copii a grilajelor şi a prevenirii unor accidentări; 
16. Să asigure paza cu respectarea prevederilor legale și a hotărârilor Consiliului Județean Galați; 
17. Să nu constituie garanţii asupra imobilelor primite în administrare, prin gajare, ipotecare, angajarea de credite, sau orice alt tip de 
convenţie; 
18. Să nu dezmembreze imobilele încredinţate fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini sau servituţi asupra acestora; 
19. Să prezinte propunerile de reparaţii, consolidări, extinderi şi modernizări proprietarului până în luna noiembrie a fiecărui an; 
20. Să întreţină bunurile ca un bun proprietar şi să obţină autorizaţiile şi/sau avizele prevăzute de lege în vederea bunei funcţionări; 
21. Să păstreze în bune condiţii bunurile, precum şi accesoriile acestora, să nu le degradeze/deterioreze, pe toată durata administrării; 
22. Să permită accesul proprietarului în incinta imobilelor încredinţate pentru a controla starea acestora; 
23. Să restituie bunurile încredinţate în aceeaşi stare în care le-a primit, la încetarea din orice cauză a contractului de administrare. 
 
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art. 8.  Contractul poate înceta înainte de termen ca urmare a revocǎrii de cǎtre proprietar a  dreptului de administrare dacă interesul public o 
impune sau în cazul în care administratorul nu îşi exercitǎ drepturile şi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevǎzute în prezentul contract, cu 
notificare prealabilă cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele. De asemenea, contractul poate înceta 
prin „acordul părţilor”. 
 
VIII. FORŢA MAJORĂ 
Art. 9.  Forţa majorǎ invocatǎ cu respectarea prevederilor legale exonereazǎ de rǎspundere partea care o invocǎ. 
 
IX. LITIGII 
Art. 10. Toate litigiile nǎscute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilǎ, prin negocieri directe între pǎrţi. 
 
Art. 11. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilǎ vor fi înaintate spre soluţionare instanţei judecǎtoreşti competente. 
 
X. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 12.  În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţǎ titularul acestui drept va sta în nume propriu. 
Art. 13. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaţia sǎ arate instanţei că 
Judeţul Galaţi este titularul dreptului de proprietate publică, potrivit prevederilor Codului de procedurǎ civilǎ. 
Titularul dreptului de administrare rǎspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. De 
asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare. 
Art. 14.  Prezentul contract poate fi modificat şi completat prin act adiţional, însuşit de ambele pǎrţi. 
Art. 15.  Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale. 
 
               PROPRIETAR,                                 ADMINISTRATOR,                                                                                               

 U.A.T. JUDEȚUL GALAŢI                    Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați  
                        CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 
                                         PREŞEDINTE,                                                         
                                      COSTEL FOTEA 
 

HOTĂRÂREA NR. 252 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea contractului de administrare directă pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul 
public al judeţului Galaţi şi în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.607/21.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2002 privind atestarea domeniului public al 

judeţului Galaţi, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Galaţi, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă contractul de administrare directă, pentru imobilele (clădiri şi terenuri) aflate în domeniul 
public al judeţului Galaţi și în administrarea Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați, imobile situate în judeţul 
Galaţi, municipiul Galați, str. Domnească nr. 25, str. Mihai Bravu nr. 46, str. Mr. Iancu Fotea nr. 2, comuna Costache 
Negri – Casa Memorială „C. Negri”, comuna Ivești – Casa Memorială „Hortensia Papadat Bengescu”, comuna 
Suhurlui – Casa Rurală „Ion Avram Dunăreanu” Suhurlui – Amenajare Etno-Culturală, conform  Anexei nr. 1, parte 
integrantă a prezentei hotărâri. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galați. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
ANEXA nr. 1  

                   
CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI                     Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați 

Nr._________ / __________                                 Nr. _______ / _____________          
 
 

Contract de administrare directă 
 
I. PĂRŢILE 
JUDEŢUL GALAŢI prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galaţi, str. Eroilor nr. 7, reprezentat de Preşedinte Costel FOTEA, în calitate 
de PROPRIETAR, şi Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați, reprezentat de Manager _____________, în calitate de ADMINISTRATOR,      
au convenit asupra încheierii prezentului contract. 
 
II. TEMEIUL LEGAL  
        Art. 1. Prezentul contract are următorul temei legal: 
- Art. 136 din Constituţia României, republicată; 
- Art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 91 alin. (1) lit. c) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 
III. OBIECTUL CONTRACTULUI 
        Art. 2.  Obiectul contractului îl constituie dreptul de administrare asupra imobilelor (clădiri şi terenuri), imobile situate în judeţul Galaţi, 
municipiul Galați, str. Domnească nr. 25, str. Mihai Bravu nr. 46, str. Mr. Iancu Fotea nr. 2, comuna Costache Negri – Casa Memorială „C. 
Negri”, comuna Ivești – Casa Memorială „Hortensia Papadat Bengescu”, comuna Suhurlui – Casa Rurală „Ion Avram Dunăreanu” Suhurlui – 
Amenajare Etno-Culturală, imobile în care își desfășoară activitatea Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați. 
 
IV. DURATA CONTRACTULUI                    
       Art. 3. Durata contractului este de la momentul încheierii acestuia, pe toată perioada desfăşurării activităţii Muzeului de Istorie „Paul 
Păltănea” Galați. 
V. DREPTURILE PĂRŢILOR 
  Art. 4. Drepturile proprietarului 
1. Să verifice dacă utilizarea imobilelor este făcută în conformitate cu prevederile contractului de administrare; 
2. Să controleze modul de exercitare a dreptului de administrare, respectiv, să urmărească modul în care administratorul îşi îndeplineşte 
obligaţiile stabilite prin contract; 
3. Consiliul Judeţean Galaţi poate realiza investiţii directe în baza unui acord între proprietar şi administrator. 
Investiţiile vor fi urmărite de către serviciile specializate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.  
La finalizarea lucrărilor se va transfera valoarea acestora în vederea reactualizării valorii de inventar. 
Art. 5. Drepturile administratorului 
1. Să posede, să folosească imobilele şi să dispună material de acestea, în condiţiile actului prin care i-au fost date în administrare; 
2. Să i se asigure folosinţa asupra imobilelor pe toată durata contractului de administrare, conform destinaţiei acestora. 
3. Să închirieze, în condițiile legii, imobile primite în administrare sau părți din acestea. 
 
VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 
     Art. 6. Obligaţiile proprietarului: 
1. Să exercite dreptul de dispoziţie juridică, în condiţiile legii, asupra imobilelor (clǎdiri şi terenuri), prevǎzute la art. 2. 
2. Să avizeze propunerile privind schimbarea profilului şi a denumirii instituţiei subordonate Consiliului Judeţean Galaţi, în condiţiile 
legii. 
3. Să asigure, în limita resurselor disponibile şi a prevederilor bugetare, resursele financiare pentru investiţii sau lucrări de intervenţie 
(reparaţii capitale, consolidǎri, extinderi şi modernizǎri) ale imobilelor prevǎzute la art. 2 al prezentului contract. 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 18 din noiembrie 2018 

 
Art. 7. OBLIGAŢIILE ADMINISTRATORULUI: 
 
1. Să posede şi să folosească imobilul administrat, potrivit destinaţiei sale; 
2. Sǎ inventarieze anual, pânǎ în luna noiembrie şi sǎ transmitǎ proprietarului, listele de inventariere privind terenurile şi 
clǎdirile; 
3. Sǎ asigure fondurile necesare plǎţii impozitelor şi taxelor locale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare; 
4. Să elaboreze şi să aplice mǎsuri pentru utilizarea eficientǎ a bazei materiale şi a fondurilor financiare; 
5. Sǎ nu schimbe destinaţia imobilelor (teren şi clǎdiri); 
6. Sǎ încheie contracte ferme pentru utilităţi cu furnizorii şi să asigure cheltuielile de întreţinere şi gospodǎrire curentǎ ale 
imobilelor administrate (energie electricǎ, gaze, apa potabilǎ, canalizare, termoficare, igienizǎri etc.); 
7. Sǎ asigure cheltuielile necesare şi sǎ organizeze serviciile privind paza, PSI, salubritate, curǎţenie, deszǎpezire etc.; 
8. Să numească, prin dispoziţie internă, un administrator (gestionar) la nivelul instituţiei pentru toate imobilele (clădiri şi 
terenuri) pe care le are în administrare; în cazul în care conducătorul instituţiei (managerul) nu dispune atribuţii în acest sens unui 
administrator (gestionar), acesta îşi asumă toată răspunderea privind neregulile constatate referitoare la administrarea (gestionarea) 
imobilelor; 
9. Să ia toate măsurile necesare funcţionării în condiţii de securitate şi protecţie contra incendiilor a sistemelor de alimentare cu 
energie electrică şi a sistemelor de încălzire (inclusiv verificări ISCIR la cazanele sub presiune, RSVTI), conform prevederilor legale; 
10. Să asigure înscrierea dreptului de administrare în Cartea Funciară, conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii 
imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de 
administrare; 
11. Să deţină cartea tehnică a construcţiilor şi să o completeze periodic, acolo unde există; în lipsa acesteia, să întocmească cartea 
tehnică a construcţiilor, în termen de maxim 6 luni de la data semnării contractului de administrare; 
12. Să prevadă în dreptul intrării/ieşirii în/din imobil a unui acoperiş de protecţie în vederea eliminării accidentelor datorate 
eventualelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 
13. Să interzică, prin folosirea barierelor de protecţie în jurul clădirilor, accesul persoanelor în zonele potenţial periculoase datorită 
posibilelor căderi de tencuială, ţurţuri de gheaţă sau alte obiecte; 
14. Să prevadă, în faţa intrărilor în clădiri şi pe scări, rampe pentru persoane cu dizabilităţi, platforme antiderapante sau covoare 
speciale antiderapante pentru evitarea accidentelor datorate gheţii sau alunecărilor în caz de ploaie; 
15. Să identifice, în cadrul instituţiilor cu acces preponderent pentru copii şi adolescenţi, toate zonele potenţial periculoase în 
vederea evitării escaladării de către copii a grilajelor şi a prevenirii unor accidentări; 
16. Să asigure paza cu respectarea prevederilor legale și a hotărârilor Consiliului Județean Galați; 
17. Să nu constituie garanţii asupra imobilelor primite în administrare, prin gajare, ipotecare, angajarea de credite, sau orice alt tip 
de convenţie; 
18. Să nu dezmembreze imobilele încredinţate fără aprobarea proprietarului sau să instituie sarcini sau servituţi asupra acestora; 
19. Să prezinte propunerile de reparaţii, consolidări, extinderi şi modernizări proprietarului până în luna noiembrie a fiecărui an; 
20. Să întreţină bunurile ca un bun proprietar şi să obţină autorizaţiile şi/sau avizele prevăzute de lege în vederea bunei 
funcţionări; 
21. Să păstreze în bune condiţii bunurile, precum şi accesoriile acestora, să nu le degradeze/deterioreze, pe toată durata 
administrării; 
22. Să permită accesul proprietarului în incinta imobilelor încredinţate pentru a controla starea acestora; 
23. Să restituie bunurile încredinţate în aceeaşi stare în care le-a primit, la încetarea din orice cauză a contractului de administrare. 
 
VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 
Art. 8.  Contractul poate înceta înainte de termen ca urmare a revocǎrii de cǎtre proprietar a  dreptului de administrare dacă interesul 
public o impune sau în cazul în care administratorul nu îşi exercitǎ drepturile şi nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevǎzute în prezentul 
contract, cu notificare prealabilă cu cel puţin 15 zile înainte de data la care încetarea urmează să îşi producă efectele. De asemenea, 
contractul poate înceta prin „acordul părţilor”. 
 
VIII. FORŢA MAJORĂ 
Art. 9.  Forţa majorǎ invocatǎ cu respectarea prevederilor legale exonereazǎ de rǎspundere partea care o invocǎ. 
 
IX. LITIGII 
Art. 10. Toate litigiile nǎscute din aplicarea prevederilor prezentului contract se vor soluţiona pe cale amiabilǎ, prin negocieri direct 
între pǎrţi. 
Art. 11. Litigiile nesoluţionate pe cale amiabilǎ vor fi înaintate spre soluţionare instanţei judecǎtoreşti competente. 
 
X. DISPOZIŢII FINALE 
Art. 12.  În litigiile privitoare la dreptul de administrare, în instanţǎ titularul acestui drept va sta în nume propriu. 
Art. 13. În litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului, titularul dreptului de administrare are obligaţia sǎ arate instanţei 
că Judeţul Galaţi este titularul dreptului de proprietate publică, potrivit prevederilor Codului de procedurǎ civilǎ. 
Titularul dreptului de administrare rǎspunde, în condiţiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii acestei obligaţii. 
De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaţii poate atrage revocarea dreptului de administrare. 
Art. 14.  Prezentul contract poate fi modificat şi completat prin act adiţional, însuşit de ambele pǎrţi. 
Art. 15.  Prezentul contract se încheie în 4 (patru) exemplare originale. 
 
                PROPRIETAR,                      ADMINISTRATOR,                                                                                               
                        U.A.T. JUDEȚUL GALAŢI                                            Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galați 
                             CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI 
                     PREŞEDINTE,                                                         
                        COSTEL FOTEA 
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HOTĂRÂREA NR. 253 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați a unui bun 
imobil aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului Județean Galați 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.617/21.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 41374/29.08.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8649/30.08.2018; 

Având în vedere adresa nr. 44697/18.09.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Galați, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 8649/18.09.2018; 

Având în vedere prevederile art. 2 lit. a) din Legea nr. 114/1996 (Legea locuinţei) republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 317/29.05.2013 privind schimbarea 
destinației și regimului juridic ale unor bunuri ce aparțin patrimoniului județului Galați; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 861 alin. (3), art. 867 – 870 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) şi art.123 alin. (1) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Galați a bunului imobil (apartament) aflat în domeniul public al județului Galați și în administrarea Consiliului 
Județean Galați, situat în municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, bloc B4, ap. 18, Piața Centrală și 
identificat în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se modifică regimul juridic al bunului imobil care face obiectul prezentei hotărâri din locuință de serviciu 
în locuință. 

 

Art.2. Predarea-preluarea bunului imobil se face pe bază de proces-verbal încheiat între părțile interesate, în 
termen de 15 zile de la data comunicării prezentei hotărâri. 

 

Art.3. Hotărârea Consiliului Județean Galați nr. 317/29.05.2013 privind schimbarea destinației și regimului 
juridic ale unor bunuri ce aparțin patrimoniului județului Galați se modifică în mod corespunzător. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
ANEXĂ 

 
DATELE  DE IDENTIFICARE 

ale imobilului din municipiul Galați, str. Nicolae Alexandrescu nr. 2, bloc B4, ap. 18, Piața Centrală, imobil aflat în domeniul public al 
județului Galați, care trece din administrarea Consiliului Județean Galați în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Galați 
 

Suprafață imobil = 54,84 m2; suprafață utilă = 50,34 m2; suprafață balcon = 4,50 m2  
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HOTĂRÂREA NR. 254 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea Acordului între Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat  
Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Amenajare zonă de agrement 
Parc Aventura, Pădurea Gârboavele” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.536/21.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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, 5 şi 6 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 3748 din 19.11.2018 a Serviciului Public Judeţean de Administrare a 
Patrimoniului Domeniului şi Privat Galaţi înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 26536 din 19.11.2018  

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) şi alin. (6) lit. a) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă Acordul între Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 
Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi privind derularea investiţiei „Amenajare zonă de agrement Parc 
Aventura, Pădurea Gârboavele”, prevăzut în anexa 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 va fi comunicată Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public 

şi Privat Galaţi. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
 

ANEXĂ 
 

ACORD ÎNTRE SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT GALAŢI ŞI 
JUDEŢUL GALAŢI PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI PRIVIND  

DERULAREA INVESTIŢIEI „AMENAJARE ZONA DE AGREMENT PARC AVENTURA, PĂDUREA GÂRBOAVELE”  
 
 

 Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Galaţi, cod de identificare fiscală (CIF) 3127476, cu sediul în municipiul Galaţi, str. 
Eroilor nr. 7, judeţul Galaţi, telefon: 04-0236-302520, fax: 04-0236-411099, reprezentat de domnul Costel FOTEA, în calitate de Preşedinte 
al Consiliului Judeţean Galaţi  
şi 

Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi, cu sediul în municipiul Galaţi, str. Traian nr.454A, 
judeţul Galaţi, telefon/fax :40-236-317.827, reprezentat de domnul Cătălin Popa, în calitate de Director General, au convenit încheierea 
prezentului Acord. 
 Cadrul general: 
 Prin adresa nr. 26536 din 17.07.2018, Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi ne cere 
sprijinul pentru elaborarea şi obţinerea unei finanţări nerambursabile pentru „Amenajare zonă de agrement Parc Aventura, Pădurea 
Gârboavele”.   
 
 Art. 1. - Obiectul prezentului Acord  

Prezentul Acord îl reprezintă exprimarea acordului de derulare a investiţiei „Amenajare zonă de agrement Parc Aventura, Pădurea 
Gârboavele”. 
 
 Art. 2. - Obligaţiile Consiliului Judeţean Galaţi  

Se va pregăti şi derula investiţia „Amenajare zonă de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele”, încheiat între Serviciul Public 
Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi şi Judeţul Galaţi prin Consiliul Judeţean Galaţi. 
 În ceea ce priveşte amplasamentul şi construcţiile existente care fac obiectul investiţiei, acestea vor fi preluate din administrarea 
Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi în administrarea Consiliului Judeţean Galaţi.  
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 Art. 3. - Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi 
 Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi are obligaţia de a preda amplasamentul şi construcţiile 
existente care fac obiectul investiţiei, înainte de semnarea ordinului de începere a lucrărilor. 
 Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi va pune la dispoziţia Consiliului Judeţean Galaţi, 
studiile de teren disponibile, Studiul de Fezabilitate şi alte documente necesare pentru  pregătirea documentaţiei proiectului aferent obiectivului 
de investiţii ce fac obiectul prezentul Acord. 
               Pe parcursul derulării investiţiei Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat 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 zonă de agrement Parc Aventura, Pădurea Gârboavele.   
  
            Prezentul acord s-a semnat azi..............................., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare în parte. 
  
                                       Unitatea Administrativ-Teritorială                   Serviciul Public Judeţean de Administrare 
                                          Judeţul Galaţi                       a Domeniului Public şi Privat Galaţi 
                                                Preşedinte,                          Director General, 
                                            Costel FOTEA                             Cătălin POPA 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 255 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea documentaţiei tehnice privind realizarea obiectivului: Instalaţie de detectare, semnalizare şi 
avertizare incendiu Zona Agrement – Baza cu Specific Pescăresc – Balta Zătun 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.645/21.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 

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

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1), lit. b) şi alin. (3) lit. a) şi f) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se aprobă documentaţia tehnică privind realizarea obiectivului: Instalaţie de detectare, semnalizare 
şi avertizare Zona Agrement – Baza cu Specific Pescăresc – Balta Zătun, cu valoarea totală a investiţiei de 23.745,26 
lei (inclusiv TVA) din care C+M este de 21.960,26 lei (inclusiv TVA). 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
HOTĂRÂREA NR. 256 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru perioada 2018 – 2022 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.329/22.11.2018  

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

Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 1 şi 3 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa nr. 21183/28.09.2018 a Agenţiei pentru  Protecţia Mediului Galaţi, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Galaţi la nr. 26329/13.11.2018; 
Având în vedere avizul favorabil nr. 1/3552/VT/27.09.2018 acordat de Agenţia Naţională pentru Protecţia 

Mediului; 
 În baza prevederilor art. 6, art. 9 şi art. 81 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind 

protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 
Având în vedere metodologia prevăzută în cadrul Manualului pentru elaborarea şi implementarea Planurilor 

Locale de Acţiune pentru Mediu la nivel judeţean, editat de Ministerul Mediului;   
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Planul Local de Acţiune pentru Mediu – Judeţul Galaţi pentru perioada 2018 – 2022, 
cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică instituţiilor cu atribuţii în domeniu care vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
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ABREVIERI ŞI ACRONIME 

ANPM - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului 

APM Galaţi - Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi 

ABA - Administraţia Bazinală de Apă 

AFM - Administraţia Fondului pentru Mediu 

ANIF - Autoritatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 

BIRD - Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

BERD - Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

CAJ - Camera Agricolă Judeţeană 

CC - Comitet de Coordonare 

CFR - Căi Ferate Române 

CJ Galaţi - Consiliul Judeţean Galaţi 

CL - Consiliu Local 

CBO5 - Consum Biochimic de Oxigen la 5 zile 

CCOCr - Consumul Chimic de Oxigen determinat prin metoda cu bicromat de potasiu 

CNADR - Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 

CSAP - Consilii Ştiinţifice ale Ariilor Protejate 

DADR - Direcţia Judeţeană pentru Agricultură 

DEEE - Deşeuri de echipamente electrice şi electronice 

DRDP - Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri 

DS Galaţi - Direcţia Silvică Galaţi 

DSP - Direcţia de Sănătate Publică 

EMAS - Sistem European de Management de Mediu şi Audit 

FC - Fond de Coeziune 

FDR - Fond de Dezvoltare Regională 

FSE - Fondul Social European 

GEF - Global Environement Fund 

GL - Grupul de lucru 

GNM - CJ Galaţi - Garda Naţională de Mediu - Comisariatul Judeţean Galaţi 

HCJ - Hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi 

HCL - Hotărâre a Consiliului Local 

HG - Hotărâre de Guvern 

IMM - Întreprinderi Mici şi Mijlocii 

ISU Galaţi - Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi 
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MMSC - Ministerul Mediului  

MTS - Materii totale în suspensie 

ONG - Organizaţie Non Guvernamentală 

OS - Ocolul Silvic 

OSPA - Oficiul pentru Studii Pedologice şi Agrochimice 

OUG – Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului 

PJGD - Planul Judeţean de Gestiune a Deşeurilor 

PAM - Plan de Acţiune pentru Mediu 

PLAM - Planul Local de Acţiune pentru Mediu 

PLGD - Plan Local de Gestiune a Deşeurilor 

PNAPM - Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

SGA - Sistem de Gospodărire a Apelor 

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (Puncte tari, Puncte slabe, Oportunităţi şi Ameninţări) 

UAT - Unitate Administrativ Teritorială 
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CAPITOLUL 1 -  INTRODUCERE 

1.1  PLANIFICAREA DE MEDIU 

O îmbunătăţire continuă a calităţii vieţii atât pentru generaţiile prezente, cât şi pentru cele 
viitoare este scopul dezvoltării durabile a comunităţilor. Dar acest lucru nu se poate obţine 
decât în cadrul unor comunităţi capabile să utilizeze resursele în mod raţional şi eficient şi să 
descopere potenţialul ecologic al economiei, asigurând prosperitate, protecţia mediului şi 
coeziune socială. Dezvoltarea durabilã nu poate fi realizată fără o corelare a tuturor politicilor 
sectoriale ce privesc, pe de-o parte, dezvoltarea economică şi socială şi, pe de alta parte, 
protecţia mediului. Recunoaşterea existenţei limitelor creşterii necesitã reorientarea modului 
de gândire şi acţiune la toate nivelurile activitãţii umane, dinspre o abordare cantitativã 
(reprezentatã de creştere) cãtre una calitativã, definitã de termenul de dezvoltare durabilã. 

Cea mai cunoscută definiţie a dezvoltării durabile este aceea dată de Comisia Mondială 
pentru Mediu şi Dezvoltare (WCEF) în raportul "Viitorul nostru comun", cunoscut şi sub 
numele de "Raportul Bruntland" (1986): "dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care 
urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilităţile generaţiilor 
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi". 

La nivel global, evenimentul care a consacrat asumarea politică de către state a rolului 
fundamental al politicilor de mediu, în cadrul politicilor generale de dezvoltare socio-
economică, a fost Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare (Rio de Janeiro, 
1992). 

Pentru atingerea obiectivelor stabilite la Conferinţa de la Rio este necesară o reconsiderare 
şi restructurare a proceselor actuale, a procedurilor şi aranjamentelor instituţionale după 
propriile nevoi, priorităţi şi resurse. Important în acest sens este acordul asupra principiilor de 
bază ale unei planificări strategice, precum şi utilizarea unui set comun de mecanisme în 
măsură să asigure implementarea obiectivelor stabilite. 

In cadrul celui de-al V-lea Program de Acţiune pentru Mediu al Uniunii Europene – „Către 
Durabilitate”- se recunoaşte faptul că “autorităţile locale deţin un rol cheie în asigurarea 
durabilităţii dezvoltării, prin exercitarea funcţiilor statutare de către autorităţi competente faţă 
de multe din directivele şi reglementările existente şi în contextul transpunerii practice a 
principiului subsidiarităţii”.  

Obiectivele şi priorităţile de acţiune ale României sunt fundamentate pe baza principiilor 
dezvoltării durabile ale unei comunităţi, într-un areal şi un timp bine definite, având în vedere 
atât stadiul actual al progreselor înregistrate de România, cât şi aplicarea unor măsuri 
concrete în baza unei planificări strategice la nivel local, regional şi naţional. 

În strânsă corelaţie cu obiectivele dezvoltării durabile a fost elaborat Planul Naţional de 
Acţiune pentru Protecţia Mediului, o abordare a problemelor specifice de protecţie a 
mediului.La nivel regional şi local au fost elaborate strategii naţionale cu obiective ce işi 
propun soluţionarea pe termen lung a problemelor cu care societatea se confruntă în 
prezent. 

Începând cu noiembrie 2008, România are o Strategie Naţională pentru Dezvoltare Durabilă, 
Orizonturi 2013-2020-2030, elementul definitoriu al acesteia fiind alinierea deplină a ţării 
noastre la o nouă filozofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg impartăşită pe plan 
mondial – cea a dezvoltării durabile. Strategia recomandă mecanisme specifice, atât la 
nivelul acţiunii autorităţilor centrale şi locale dar şi la nivelul societăţii civile pentru 
monitorizarea obiectivelor stabilite. 
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Obiectivele formulate în Strategie vizează menţinerea, consolidarea, extinderea şi adaptarea 
continuă a configuraţiei structurale şi capacităţii funcţionale ale capitalului natural ca fundaţie 
pentru menţinerea şi sporirea capacităţii sale de suport faţă de presiunea dezvoltării sociale 
şi creşterii economice şi faţă de impactul previzibil al schimbărilor climatice. 

Strategiile naţionale, planurile naţionale/regionale/judeţene de acţiune în domeniul protecţiei 
mediului sunt elaborate şi actualizate în scopul asigurării unei viziuni coerente asupra politicii 
de mediu din România.Ţinând cont de resursele limitate pentru soluţionarea tuturor 
problemelor de mediu, comunităţile trebuie să-şi definească priorităţile şi să-şi planifice 
implementarea acestora în mod eficient. 

Planurile Locale de Acţiune pentru Mediu (PLAM) oferă cadrul de abordare a celor mai 
importante probleme de mediu reprezentând un plan pe termen lung pentru investiţiile şi 
programele de mediu, contribuie la dezvoltarea în ansamblu a comunităţilor si determină o 
îmbunătăţire a calităţii mediului. Elaborarea şi implementarea acestora reprezintă o cerinţă 
indispensabilă a conceptului de dezvoltare durabilă pentru fiecare comunitate. 

1.2  PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI 

Planul de Acţiune pentru Mediu (PLAM) presupune dezvoltarea unei viziuni colective prin 
evaluarea calităţii mediului, identificarea problemelor de mediu existente, stabilirea celor mai 
adecvate strategii pentru rezolvarea problemelor şi alocarea unor acţiuni de implementare 
care să conducă la obţinerea unor îmbunătăţiri reale ale mediului şi sănătăţii populaţiei. 

Dintre obiectivele planificării strategice de mediu menţionăm: 
- îmbunătăţirea condiţiilor de mediu în cadrul comunităţii, prin implementarea strategiilor de 
mediu eficiente din punct de vedere al costurilor; 
- conştientizarea publicului privind responsabilităţile în domeniul protecţiei mediului şi 
creşterea sprijinului acordat de public pentru strategiile şi investiţiile necesare acţiunilor de 
protecţie a mediului; 
- întărirea capacităţii instituţionale locale şi a ONG-urilor privind managementul programelor 
de protecţia mediului şi promovarea parteneriatului între cetăţeni, autorităţi locale, ONG-uri, 
comunităţi ştiinţifice şi mediul de afaceri; 
- identificarea şi evaluarea priorităţilor de mediu pe baza datelor ştiinţifice şi a resurselor 
comunităţii; 
- elaborarea unui plan de acţiune pentru mediu care să identifice acţiunile specifice necesare 
soluţionării problemelor şi promovării viziunii comunităţii; 
- dezvoltarea abilităţilor autorităţilor implicate în identificarea surselor de finanţare naţionale 
şi internaţionale; 
- conformarea cu legislaţia naţională de mediu 
 
PLAM în judeţul Galaţi reprezintă:  
• un instrument deosebit de eficient pentru soluţionarea problemelor şi aspectelor de mediu 
la nivel local;  
• una dintre căile cele mai eficiente de participare a publicului în procesul de luare a deciziei 
de mediu a autorităţilor locale;  
• prin instituţionalizarea sa, angajamentul autorităţilor publice locale şi al comunităţii în 
asigurarea unui mediu adecvat, a unor condiţii de viaţă mai bune şi a unei dezvoltări durabile 
pentru generaţiile actuale şi viitoare.  
 
Scopul elaborării PLAM constă în:  
• prezentarea unui set de acţiuni care să stea la baza implementării proiectelor de 
îmbunătăţirea calităţii mediului;  
• stimularea iniţiativelor de realizare a proiectelor de mediu care vizează îmbunătăţirea 
calităţii mediului şi reducerea impactului negativ al activităţilor antropice asupra sănătăţii 
populaţiei; 
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• asigurarea armonizării proiectelor cu strategiile sectoriale de mediu; 
• asigurarea complementarităţii surselor de finanţare. 
 

Planificarea strategică de mediu este un proces permanent care stabileşte direcţia şi 
obiectivele necesare corelării dezvoltării economice cu aspectele de protecţie a mediului. 
Etapele elaborării şi realizării unui plan strategic formează un ciclu continuu prin intermediul 
sistemului de monitorizare, evaluare şi actualizare pe baza mecanismului parteneriatului 
strategic. La baza acestuia se află colaborarea între instituţii, agenţi economici, organizaţii 
neguvernamentale, comunitate locală, toate având un interes comun în ceea ce priveşte 
rezolvarea problemelor de mediu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nr. 1 Ciclul de planificare a unui PLAM 

 

Considerentele care impun realizarea unui plan de acţiune pentru mediu sunt: 

Economice 

La elaborarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu sunt luate în considerare condiţiile 
concrete existente. Pentru acest lucru este necesară cunoaşterea resurselor naturale locale, 
a situaţiei de ansamblu a dezvoltării economice şi a calităţii factorilor de mediu, ca punct de 
plecare. Dacă resursele necesare ameliorării condiţiilor de mediu sunt limitate şi costurile 
sunt mari se impune identificarea celor mai eficiente soluţii, care să asigure beneficii pe 
termen mediu, cu costuri scăzute. 

Legislative 

În stabilirea obiectivelor, indicatorilor, acţiunilor şi a termenelor pentru atingerea acestora se 
iau în considerare obligaţiile ce revin României în vederea conformării la cerinţele Uniunii 
Europene în domeniul protecţiei mediului, astfel încât la actualizarea Planului de actiune 
pentru mediu să se poată obţine o evaluare a gradului de implementare a acquis-ului 
comunitar la nivel local. Perioadele de implementare a actiunilor şi, respectiv, de atingere a 
obiectivelor generale s-au corelat cu perioadele pentru implementarea diferitelor directive şi 
perioadele de conformare negociate în procesul de aderare. 

Planul de acţiune pentru mediu poate servi ca argument adiţional în obţinerea de resurse 
financiare, în special a celor oferite de Uniunea Europeană. Obţinerea unei finanţări externe 
pentru implementarea oricărui proiect este condiţionată de evidenţierea faptului că acel 
proiect este cuprins într-o strategie locală de dezvoltare, strategie elaborată printr-o largă 
consultare publică. 

Planificare Organizare 

Implementare 

Monitorizare  şi 

revizuire 
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Sociale 

O cerinţă specifică privind planul de acţiune o reprezintă necesitatea participării comunităţii 
în luarea deciziilor de mediu şi transformarea acesteia într-una din cele mai puternice forţe 
care poate acţiona în viitor pentru ameliorarea condiţiilor de mediu, determinând autorităţile 
publice centrale şi locale să-şi respecte angajamentele luate pe linia protecţiei mediului. 
Planul de acţiune pentru mediu este orientat către găsirea de acţiuni care să dezvolte 
conştiinţa civică a comunităţii şi să încurajeze o acţiune pro-activă faţă de mediu. 

Principiile şi elementele strategice care stau la baza elaborării planurilor de acţiune pentru 
mediu sunt: 
- principiul integrării cerinţelor de mediu în celelalte politici sectoriale; 
- principiul precauţiei în luarea deciziei; 
- principiul acţiunii preventive; 
- principiul reţinerii poluanţilor la sursă; 
- principiul "poluatorul plăteşte"; 
- principiul conservării biodiversităţii şi a ecosistemelor specifice cadrului biogeografic 
natural; 
- utilizarea durabilă a resurselor naturale; 
- informarea şi participarea publicului la luarea deciziilor, precum şi accesul la justiţie în 
probleme de mediu; 
- dezvoltarea colaborării internaţionale pentru protecţia mediului. 
 

1.3 REVIZUIREA PLAM JUDEŢ GALAŢI 

În conformitate cu prevederile HG nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea 
acesteia şi corelat cu recomandările Ghidului practic al planificării de mediu, elaborat de 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, APM Galaţi a iniţiat a treia actualizare/revizuire 
a PLAM-ului judeţului Galaţi pentru perioada 2018–2022. 

Tabel nr.1 Etapele procesului de planificare de mediu: 

Organizare Iniţierea procesului de planificare 

Identificarea participanţilor 

Stabilirea structurii organizatorice 

Instituţionalizarea PLAM Galaţi 

Profilul de 
mediu 

Evaluarea potenţialului şi limitărilor comunităţii 

Starea mediului în judeţul Galaţi 

Identificarea şi evaluarea problemelor de mediu.Stabilirea problemelor 
prioritare de mediu 

Programul de 
acţiune 

Elaborarea planului de acţiune 

Definirea obiectivelor strategice de mediu 

Definirea ţintelor şi indicatorilor de mediu 

Definirea acţiunilor necesare realizării obiectivelor stabilite 

Elaborarea matricei plan de acţiune 

Aprobarea planului de acţiune pentru mediu 

Implementarea şi monitorizarea planului de acţiune pentru mediu 

Analiza şi evaluarea rezultatelor implementării PLAM 

Actualizare Actualizarea planului de acţiune pentru mediu 
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Instituţionalizarea PLAM este importantă deoarece marchează implicarea şi susţinerea 
întregului proces de către autorităţile decizionale judeţene şi asigură legimitatea procesului şi 
a structurii sale organizatorice în cadrul comunităţii. Instituţionalizarea asigură participarea la 
proces a tuturor factorilor responsabili, a grupurilor interesate şi a întregii comunităţi, în 
interesul acesteia. Au fost identificaţi şi contactaţi posibilii participanţi atât la elaborarea 
documentului, cât şi la implementare/monitorizare. Între aceştia, se numără unităţile 
administrativ-teritoriale, agenţi economici, instituţii deconcentrate, organizaţii 
nonguvernamentale şi unităţi de învăţământ. Realizarea PLAM a necesitat relaţii de 
colaborare foarte strânse între cetăţeni şi oficialităţile locale şi, de asemenea, între toate 
instituţiile care coordonează realizarea acestuia, acesta fiind singurul mod de abordare care 
a asigurat succesul acţiunii.În vederea instituţionalizării, coordonatorul PLAM a înaintat către 
Instituţia Prefectului a Judeţului Galaţi structura organizatorică şi lista finală cu toţi cei 
implicaţi în procesul de planificare. Instituţionalizarea desfăşurării procesului de planificare a 
Planului Local de Acţiune pentru Mediu s-a  realizat prin emiterea Ordinului nr. 
92/23.03.2016 de către Instituţia Prefectul Judeţului Galaţi, document care include structura 
organizatorică a planului de acţiune şi listele cu reprezentanţii din fiecare componentă a 
structurii.  
Structura organizatorică a PLAM revizuit pentru judeţul Galaţi cuprinde structura decizională 
pentru coordonarea şi validarea PLAM ( Tabelul nr.1) şi structura operaţională respectiv 
grupul de lucru (Tabelul nr.2). 
Tabel nr.2 Comitetul de Coordonare al PLAM Galaţi 

Nr. 
crt. 

Instituţia 
Numele şi prenumele 
Funcţia 

1 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI 

CARMEN SANDU 
Director executiv 
Coordonatorul Planului Local de Acţiune 
pentru Mediu 

2 INSTITUŢIA PREFECTULUI GALAŢI 
RĂZVAN DANIEL OLARU 
Subprefect 

3 CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI 
MĂRIOARA DUMITRESCU 
Arhitect şef 

4 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI 
AUREL VLAICU 
City Manager 

5 
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU 
COMISARIATUL JUDEŢEAN GALAŢI 

MARIAN DANIEL MOCANU 
Comisar Şef 

6 DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ GALAŢI 
Dr.MIHAELA GHIURCĂ  
Medic Şef Departament de Supraveghere 
în Sănătatea Publică 

7 
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA 
ALIMENTELOR GALAŢI 

MARICICA CHIRIAC 
Director Executiv 

8 SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR GALAŢI 
CONSTANTIN CIORNEI 
Şef Birou D.A.I.I 

9 DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ GALAŢI 
MARIUS CIPRIAN MIHĂILĂ 
Director Executiv 

10 DIRECŢIA SILVICĂ GALAŢI 
VALENTIN HAHUIE 
Director 

11 PRIMĂRIA TECUCI 
TRIFAN DAN 
Şef Serviciu Investiţii 

12 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE  
FILIALA MOLDOVA - SUD 

GHEORGHE LEFTER  
Inginer 

13 ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII DE JOS R.A. GALAŢI 
DUMITRU DORIAN 
Director General Adjunct 

14 CENTRUL DE CONSULTANŢĂ ECOLOGICĂ GALAŢI 
PETRUŢA MOISE 
Preşedinte 

15 ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA DIVERSITĂŢII BIOLOGICE 
COSMIN STÎNGĂ 
Preşedinte 

16 ASOCIAŢIA ‘TINERII ŞI VIITORUL’ 
LAURENŢIA GEANINA TIRON 
Secretar 

17 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI 
Boldea Fica 
Şef Serviciu CFM 

18 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI 
Culcea Mirela Anca 
Şef Serviciu AAA 

19 AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI GALAŢI 
Tudorache Arfire Mioriţa 
Şef Serviciu ML 
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Tabel nr.3 Grupul de lucru al PLAM Galaţi 

Nr. 
crt. 

Instituţia 
 
Numele şi Prenumele 
 

Funcţia 

1 
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI GALAŢI 

GABRIELA DRĂGHICI 
Responsabil PLAM 
Consilier superior 

2 
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI GALAŢI 

AMALIA BALCAN  
Secretar PLAM Consilier 
superior 

3 
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI GALAŢI 

MIRELA CARMEN GHIMPĂU Consilier superior 

4 
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI GALAŢI 

GINA ALINA RADU Consilier superior 

5 
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI GALAŢI 

GEANINA ANTOANELA HANŢĂ Consilier superior 

6 
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA 
MEDIULUI GALAŢI 

CORNELIA DARIE Consilier superior 

7 INSTITUŢIA PREFECTULUI GALAŢI CARMEN RÎMNICEANU  Inspector Superior 

8 CONSILIUL JUDEŢULUI GALAŢI FLORENTIN ANTON Consilier  

9 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI DANIELA GOBIAJĂ Inspector 

10 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI IONEL BURTEA 
Director Executiv Direcţia 
Servicii Municipale 

12 
GARDA NAŢIONALĂ DE MEDIU - 
COMISARIATUL JUDEŢEAN GALAŢI 

MIHAELA POPALICIU Comisar 

13 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 
GALAŢI 

ELENA VRABIE 
 

Şef Compartiment de 
Evaluare Factori de  Risc  
din Mediul de Viaţă şi 
Muncă 

14 
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
GALAŢI 

DR.ADRIAN MAXIM Consilier SCIET 

15 
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI 
PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR 
GALAŢI 

DR.MARIA LOVIN Consilier SCIET 

16 
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A  
APELOR GALAŢI 

ANA CRISTINA STROI 
Inginer birou G.R.A. 
 

17 
SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A  
APELOR GALAŢI 

LAURA NEAGU Geograf birou D.A.I.I 

18 
DIRECŢIA PENTRU AGRICULTURĂ 
GALAŢI 

EUGENIA CHIRICUŢĂ  consilier superior 

19 DIRECŢIA SILVICĂ GALAŢI DOREL FOLEA Inginer silvic 

20 PRIMĂRIA TECUCI 
 
FLORIN TIRON 
 

Consilier superior 

21 
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE 
ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE FILIALA 
MOLDOVA - SUD 

OANA MANEA Inginer 

22 
ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII 
DE JOS R.A. GALAŢI 

MELANIA BOSCANEANU Şef Birou Calitate Mediu 

23 
ADMINISTRAŢIA FLUVIALĂ A DUNĂRII 
DE JOS R.A. GALAŢI 

CARMEN ANDREI 
Referent specialitate Birou 
Investiţii 

24 
CENTRUL DE CONSULTANŢĂ 
ECOLOGICĂ GALAŢI 

ROMEO CANDEA voluntar 

25 
ASOCIAŢIA PENTRU CONSERVAREA 
DIVERSITĂŢII BIOLOGICE 

MATEI IONUŢ DRAGOMIR biolog 

26 ASOCIAŢIA ‘TINERII ŞI VIITORUL’ ALEXANDRA DANIELA STOIAN vicepreşedinte 

27 ASOCIAŢIA ‘TINERII ŞI VIITORUL’ ALEXANDRU BOGDAN TIRON voluntar 

 

   

Comitetul de Coordonare (CC) PLAM reprezintă componenta căreia ii revin, ca principale 
responsabilităţi, coordonarea, revizuirea şi aprobarea activităţilor şi documentelor PLAM. 
Comitetul de Coordonare reprezintă componenta de decizie a structurii organizatorice a 
PLAM. În cadrul Comitetului de Coordonare participă reprezentanţi ai principalelor instituţii 
de la nivel judeţean, persoane cu putere de decizie, pornindu-se de la ideea că şansele de 
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succes ale PLAM-ului cresc, pe măsură ce componenţa Comitetului de Coordonare reflectă 
mai obiectiv interesele diferite ale diverselor grupuri din comunitatea locală. 
Comitetul de Coordonare a fost format din reprezentanţi ai: autorităţilor administraţiei publice 
judeţene şi locale, instituţiilor deconcentrate ale statului, marilor unităţi poluatoare, unităţilor 
de învăţământ, ONG, etc. 
Comitetul de Coordonare PLAM a semnat un Protocol de cooperare inter-instituţională prin 
care părţile se angajează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu atribuţiile ce 
le revin să asigure eficienţă şi responsabilitate în scopul elaborării/implementării/monitorizării 
cu succes a celei de a doua variante revizuite a PLAM-ului, să răspundă cu promptitudine 
solicitărilor reciproce de sprijin şi informaţii, să manifeste iniţiativă pe parcursul procesului de 
revizuire a PLAM şi să respecte confidenţialitatea legală a schimbului de date şi informaţii 
sau a măsurilor întreprinse. S-au stabilit roluri şi responsabilităţi specifice, pentru asigurarea 
unei derulări fluente a procesului PLAM. 
Coordonatorul Planului Local de Acţiune pentru Mediu, este doamna Director Executiv a 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi, Carmen Sandu. 
Coordonatorul Planului de Acţiune pentru Mediu răspunde pentru următoarele activităţi: 
- colaborarea cu autorităţile judeţene ale administraţiei publice pentru crearea cadrului 
legal de desfăşurare a planului de acţiune pentru mediu, asigurarea participării tuturor 
factorilor responsabili şi realizarea structurii organizatorice a planului; 
- asigurarea colaborării cu alte instituţii şi organizaţii pentru realizarea planului de 
acţiune pentru mediu, inclusiv pentru obţinerea informaţiilor necesare; 
- coordonarea activităţilor de elaborare a planului de acţiune pentru mediu şi realizarea 
la termen a documentelor; 
- asigurarea spaţiului necesar desfăşurării activităţilor curente pentru planurile de 
acţiune pentru mediu. 
Pentru realizarea Planului Local de Acţiune pentru Mediu s-a pornit de la situaţia actuală a 
judeţului Galaţi luând în considerare aspectele legate de mediul înconjurător, cum ar fi: 
starea atmosferei, starea apelor, starea solului, biodiversitatea, dar şi probleme legate de 
aşezările umane precum şi aspecte culturale şi istorice ale judeţului. Datele referitoare la 
starea mediului sunt cele mai importante acestea constituind punctul de plecare în 
identificarea, analizarea şi ierarhizarea problemelor.   

Grupul de lucru (GL) PLAM reprezintă principala componentă cu responsabilităţi privind 
activităţile cu aspect tehnic implicate de acest proces. Grupul de Lucru a fost format din 
persoane cu expertiză tehnică în domeniul protecţiei mediului. Alcătuirea grupului de lucru   
s-a făcut în urma propunerilor unităţilor implicate în procesul PLAM. Responsabilul şi 
secretarul PLAM  au fost desemnaţi din cadrul ARPM Galaţi. 
Activităţile Grupului de Lucru pentru parcurgerea etapelor implementării PLAM includ: 
• elaborarea profilului de mediu şi a planului de acţiune; 
• identificarea unor posibile surse de finanţate; 
• sprijinirea echipei de monitorizare şi evaluare în elaborarea raportului anual de 
evaluare a stadiului implementării PLAM; 
• transmiterea informaţiilor către comitetul de coordonare şi asigurarea aplicării 
deciziilor acestuia; 
• organizarea întâlnirilor de lucru. 
Documentele elaborate de Grupul de Lucru au fost supuse spre analiză, revizuire şi 
aprobare Comitetului de Coordonare. 
Structura organizatorică a PLAM îşi va continua activitatea şi după finalizarea documentului 
PLAM, adică în cadrul etapelor celor mai importante pentru succesul procesului de 
planificare de mediu la nivelul judeţului: implementarea, monitorizarea, evaluarea rezultatelor 
şi revizuirea periodică. 
Procesul PLAM este un proces ciclic şi permanent, care are rolul nu numai de a soluţiona 
problemele de mediu existente la un moment dat, ci şi de a identifica, preveni, 
diminua/elimina presiunile asupra mediului generate de dezvoltare. Totodată, procesul PLAM 
implică realitatea economică şi socială. 
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Comitetului de Coordonare şi coordonatorului PLAM îi revin, în continuare, atribuţiile de 
coordonare şi de facilitare a activităţilor. 
Grupul de Lucru va fi implicat în monitorizarea, evaluarea rezultatelor PLAM, elaborarea 
propunerilor privind actualizarea şi revizuirea PLAM. Din cadrul acestei componente vor fi 
selectaţi membri în Echipa de monitorizare şi evaluare, care va fi coordonată de Grupul de 
Lucru. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 2 - PROFILUL DE MEDIU - STAREA INIŢIALĂ A JUDEŢULUI GALAŢI 
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2.1 Relief 
 
Situat în estul ţãrii, între 45025' şi 46010' latitudine nordicã şi 27020' şi 28010' longitudine 
esticã, judeţul Galaţi ocupǎ o suprafaţǎ de 4.466 km2, reprezentând 1,9 % din suprafaţa 
României.  
Judeţul Galaţi este aşezat la confluenţa Dunãrii cu cele douã mari râuri ale Moldovei, Siretul 
şi Prutul, în sectorul fluvio-maritim al ţãrii. 
În partea de nord se mãrgineste cu judeţul Vaslui, la est Prutul formeazã graniţa naturalã cu 
Republica Moldova, spre sud Dunãrea stabileşte limita cu judeţul Tulcea, la sud-vest, pe linia 
Siretului, are ca vecin judeţul Brãila, iar la vest şi nord-vest, în mare parte pe cursul aceluiaşi 
râu, se învecineazã cu judeţul Vrancea. 
Face parte din Regiunea Sud-Est România (constituită potrivit Legii nr. 315/2004 privind 
dezvoltarea Regională a României), alături de judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Tulcea şi 
Vrancea.   

  

  Figura nr. 2 Harta judeţului Galaţi  

 

În privința întinderii teritoriale, județul Galați este printre cele mai mici județe din țară 

(4.466,3 km2) și se situează sub media națională pentru această coordonată. La nivel 
național, pentru componenta întindere teritorială județul Galați se situează pe locul 33.  
Poziţionat la exteriorul arcului carpatic, judeţul Galaţi prezintă un relief tabular cu o 
fragmentare mai accentuată în nord şi mai slabă în sud, distingându-se, după altitudine, 
poziţie şi particularităţi de relief, cinci unităţi geomorfologice: Podişul Covurluiului, Câmpia 
Tecuciului, Câmpia Covurluiului, Lunca Siretului Inferior şi Lunca Prutului de Jos.  

Relieful oferă o privelişte cu înălţimi domolite, cuprinse între 310 m în nord şi 5—10 m la 
sud şi se caracterizează prin aria de contact între dealurile cele mai sudice ale Podişului 
Moldovei, Câmpia Românǎ şi Podişul Dobrogean. La nivelul judeţului Galaţi nu se întâlnesc 
formaţiuni muntoase. 

Podișul Covurluiului ocupă cea mai mare parte a teritoriului județului, alcătuit din pietrișuri și 
nisipuri cu intercalații de argile, caracterizat prin paralelismul dealurilor și văilor cu direcția 

nord-sud. Văile au fundul plat, destul de larg și mlăștinos. Se remarcă și văi cu versanți 
abrupți, care sunt supuși puternic degradării la torente. Câmpia Covurluiului se întinde la sud 

de culmile deluroase ale podișului Covurluiului și se desfășoară până la lunca Prutului. Este o 
zonă de terase cu podișuri largi, acoperite cu straturi de loess, nisipuri și luturi argiloase. 

Câmpia Tecuciului este o câmpie subcolinară de terase care aparțin Câmpiei Române, slab 
fragmentată și alcătuită dintr-un complex de alte patru terase. Văile care fragmentează 
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câmpia Tecuciului sunt paralele și orientate de la nord la sud și nu au apă decât la viituri. 
Albia râului Bârlad este mai joasă decât cea a râului Siret, ceea ce face să fie împotmolită 

mereu de aluviunile către Siret, în consecință se provoacă inundații la cele mai mici viituri. 

Lunca Siretului inferior este o unitate individualizată ce se desfășoară din dreptul localității 
Mărășești până la confluența râului Siret cu fluviul Dunărea, formată dintr-un șes larg și 
terase locale de luncă. Este un relief tipic de acumulare format din râul Siret și afluenții lui de 
pe ambele maluri, bogat în aluviuni. Terasa superioară care predomină lunca Siretului cu 80 
- 90 m, este dezvoltată la sud pe linia comunelor Slobozia Conachi și Tulucești și se întinde 

până în dreptul satelor Vameș, Smârdan și Vânători. Terasa inferioară, cu o altitudine relativă 
de 50 - 60 m, se termină printr-o pantă mai bine conturată și este locul în care este așezat 

parțial orașul Galați.  
Lunca Prutului se întinde de la confluența râului Prut cu fluviul Dunărea, până la nordul 

județului Galați, în depresiunea Hornicea. Are înălțimi ce variază între 4-6 m și o lățime ce 
cuprinsă între 1,5 – 10 - 11 km. 

2.2 Clima 
 
Teritoriul judeţului Galaţi aparţine în totalitate sectorului cu climă continentală (partea sudică 
şi centrală însumând mai bine de 90% din suprafaţă, se încadrează în ţinutul cu climă de 
câmpie, iar extremitatea nordică reprezentând 10% din teritoriu, în ţinutul cu climă de deal).  
Ambele regiuni, de câmpie şi deal, se caracterizează prin veri calde şi uscate şi ierni cu 
viscole puternice întrerupte frecvent de deplasări de aer cald şi umed de la sud şi sud-vest, 
care generează topirea zăpezii. 

Judeţul are o temperatură medie anuală de 11,8°C, dar în unele părţi din regiunea de nord 
temperatura medie anuală coboară până la 8-9°C. Extremele climatice sunt mai curând 
caracterizate prin ierni reci cu vânturi puternice, decât prin veri calde şi uscate. În timpul 
iernii, masele de aer rece vin de la Nord şi Nord-Est şi provoacă o scădere a temperaturii de 
până la 0,2 - 3°C.  

Datorită poziției sale, cu deschidere spre Câmpia Romană și stepele nordice, direcţia 
predominantă a vântului este de nord-est, cu 18,6% frecvenţă şi o intensitate medie anuală 
de 2,3 grade Beaufort. Vântul se intensifică începând cu octombrie şi atinge valori de vârf în 
aprilie fără a provoca dezastre, dar influențând navigația. 

În medie, perioada precipitaţiilor pe an este de 66 zile,  iar suma anuală a precipitaţiilor 
atinge un nivel de 682,4 l.  Precipitatiile sunt inegal distribuite pe parcursul anului, cantităţi 
mari de precipitaţii fiind înregistrate vara, ca furtuni cu ploi. 

Anul 2016 a fost caracterizat din punct de vedere meteorologic, cu temperaturi ridicate față 
de limitele temperaturilor medii obișnuite, sărac în precipitații, îndeosebi în perioada 
sezonului cald, generând seceta hidrologică și pedologică, continuat cu un climat evidenţiat 
prin trecerea bruscă la fenomene meteorologice caracterizate prin cantităţi mari precipitaţii 
de scurtă durată şi intensificări ale vântului și spre finele anului, prin zile cu temperaturi mai 
scăzute faţă de regimul normal.  

 
 
 
 
 
 
2.3 Date administrativ teritoriale (Sursa Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi - Anuarul 
Statistic al judetului Galaţi 2016) 
Organizare administrativ teritorială  
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Județul Galați din punct de vedere al componenței teritoriale, este alcătuit din 2 municipii, 2 
orașe și 61 comune, însumând, conform recensământului efectuat în 2011, un total de 
536.167 locuitori. 
Date demografice  
Populaţia judeţului Galaţi însumează la 1 iulie 2016, 629.989 locuitori din care populaţia 
urbană 358.937 locuitori şi populaţia rurală 271.052 locuitori cu o densitate medie de 141,1 
locuitori pe km². Faţă de anul 2000, populaţia este în scădere cu 3,73 %, iar în raport cu anul 
2015, populaţia a scăzut cu  0,45%.  
Dinamica populaţiei  
(date statistice 2015 la 1000 de locuitori la nivelul judeţului) natalitatea 8.1, mortalitatea 10.9, 
sporul natural -2.8. Faţă de anul 2012 se constată o creştere cu 0.8%o a natalităţii, o 
creştere cu 0.4%o a mortalităţii şi o creştere cu 0.4%o a sporului natural. 
Forţa de muncă  
Populaţia ocupată, pe activităţi ale economiei naţionale – 180.600 persoane (la sfârşitul 
anului 2015); se constatǎ o reducere a populaţiei ocupate cu 5300 persoane faţă de anul 
2012. 
Numărul de salariaţi 
În luna decembrie 2015, efectivul de salariaţi a fost de 180.600 persoane (în scădere cu 
5300 persoane faţă de aceeaşi perioadă din 2012). 
 
Infrastructură edilitară 
Alimentări cu apă - lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile: 2445,2 Km 
(la sfârşitul anului 2015). Se constată o creştere a lungimii reţelei distribuţie a apei potabile 
cu 327.1Km faţă de anul 2012. 
Canalizare - lungimea totală simplă a conductelor de canalizare publică este de 848,3 Km la 
sfârşitul anului 2015 (o creştere cu 150.5 km faţă de anul 2012). 
Lungimea simplă a conductelor de distribuţie gaze naturale este de 648,2Km la nivelul anului 
2015 (o creştere cu 13.3 Km faţă de anul 2012). 
Infrastructura rutieră: lungime totală drumuri publice (la sfârşitul anului 2015) - 1561 Km , din 
care 314 km drumuri naţionale şi 1247 km drumuri judeţene şi comunale.Faţă de anul 2012 
se constată o uşoară tendinţă de creştere, cu 7 Km. 
 
Structura activităţilor economice reprezentative desfăşurate în judeţul Galaţi (date 
statistice anul 2015) se prezintă astfel: 
Tabel nr.4 Unităţi locale active din industrie, comerţ şi alte servicii pe activităţi, cifra de 
afaceri, investiţii brute 2015 (Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi - Anuarul Statistic al 
judetului Galaţi 2016) 
Activităţi Nr. 

unităţi  
Cifra afaceri  

(mil lei la preţuri 
curente)  

Investiţii brute  

(mil lei la preţuri 
curente)  

Industria extractivă 16 19 77 

Industria prelucrătoare 960 6806 458 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă 11 346 42 

Construcţii 1104 2046 87 

Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea şi întreţinerea 
autovehiculelor şi a bunurilor personale şi casnice 

5205 8409 254 

Hoteluri şi restaurante 581 243 30 

Transport, depozitare şi comunicaţii 800 949 197 

Tranzacţii imobiliare, închirieri şi servicii prestate în principal 
întreprinderilor 

238 866 119 

Învăţământ 83 18 1 

Sănătate şi asistenţă socială 174 67 6 

Alte activităţi de servicii colective, sociale şi personale 296 194 11 

Total judeţ 11834 20780 1542 

 
Produsul intern brut realizat de judeţul Galaţi în anul 2014 a însumat 12649,1mil.lei (o 
creştere de 1332.2 mil.lei comparativ cu 2012),  



PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU JUDETUL GALATI 2018 

 

17 
 

 
Figura nr.3 Evoluţia PIB (mld lei) 2016 în Regiunea Sud Est 
 
 

 
 
 
2.4 Resurse naturale 
 
2.4.1 Reţeaua hidrografică  

Apele curgătoare din județul Galați se încadrează în tipul de regim continental accentuat, 

specific dealurilor și podișului Moldovei, cu scurgere predominantă în sezonul de primăvară și 
vară, cu viituri primăvara și toamna. Sunt de trei ori mai bogate decât cele subterane, dacă 
se iau în considerare debitele medii multianuale. Dat fiind că folosirea surselor subterane 

este mai puțin costisitoare și sunt teoretic de calitate mai bună, acestea sunt rezervate în 
majoritatea cazurilor pentru alimentări cu apă potabilă, iar cele de suprafață pentru cerințele 

industriale, care de regulă sunt mai mari decât cele menajere, pentru irigații, piscicultură și 
alte folosințe.  

Principalele cursuri de apă care străbat județul Galați sunt: Dunărea (22 km), Siretul (150 
km) - cu afluenții săi Bârladul și Bârlădețul, Prut (124 km) - cu afluenții Horincea și Elanul. 

Aceste râuri străbat teritoriul județului în cursul lor inferior și au debit foarte mare. Media 
anuală a debitului de apă variază de la 6460 m3/s pentru Dunăre, la 72 m3/s pentru râul Prut 

și la circa 7 m3/s pentru râul Bârlad. 

Fluviul Dunărea (de la km 155 - confluența cu râul Siret și până la km 134 – confluența cu 
râul Prut). Fluviul Dunărea reprezintă sursa principală pentru alimentarea cu apă a 

municipiului Galați, atât pentru populație cât și pentru industrie și alte utilități. 

Râul Prut - Bazinul hidrografic Prut în zona sa inferioară de pe teritoriul județului Galați, se 

încadrează în marea unitate geomorfologică a Podișului Moldovei, subunitatea Platforma 
Bârladului cu sectorul său Platforma Covurlui, care este subdivizată la rândul ei în colinele 

Covurluiului și Câmpia Covurluiului. Din fragmentarea reliefului s-au separat trei unități 
geomorfologice: platouri, văi și Lunca Prutului. 

Râul Siret este cel mai mare curs de apă din România (cu 28.116 km²), el colectând circa 
17% din volumul total al resurselor de apă ale României. Se desfășoară pe teritoriul județelor 

Suceava (8.554 km²), Botoșani (457 km²), Neamț (5.836 km²), Bacău (6.603 km²) și Iași (850 
km²). 
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Râul Chineja cu afluenții săi Covurlui, Slivna și Bujoru drenează partea de est a județului și 
se varsă în lacul Brateș, acesta fiind și cel mai important lac al județului. Lacul Brateș este 

unul din cele mai mari lacuri din România, situat în sudul Moldovei, în zona de confluență a 
Prutului cu Dunărea. Avea o suprafață inițială de 7.420 ha., dar după o serie de lucrări 

agrotehnice efectuate în 1948, suprafața sa a fost redusă la 24 km2. Lacul are o adâncime 
medie de 3m. Este o importantă bază de pescuit și un important punct de atracție turistică 

din județul Galați. 

Apa subterană este înmagazinată în orizonturi de pietrișuri și nisipuri, prin infiltrarea apelor 

din precipitații, topirea zăpezii cât și din apele din rețeaua hidrografică, formându-se straturi 
acvifere întinse sau locale situate la adâncimi de 10 - 30 m către terasele Siretului, unde 

Sursele de apă subterane ale județului Galați: 

 straturi de mică adâncime (sub 50 m: Cosmești, Salcia - Liești, Cernicari); 

 straturi de medie adâncime (50 - 100 m: Vadu Roșca, Nicorești); 
 straturi de mare adâncime (peste 100 m: Rotunda și intravilanul municipiului 

Tecuci).adâncimea acestora descrește treptat. 

Rețeaua hidrografică din județul Galați este bogată, constituită atât din apele de suprafață, 
cât și din apele de subteran. Se pot construi sisteme de irigații din zonele cu alimentare 
(Siret, Prut, Dunăre) care vor avea un impact pozitiv asupra agriculturii. Aceste resurse 
hidrografice se pot valorifica în industrie, în piscicultură și pentru alimentarea cu apă a 
localităților. Există un risc de apariție a inundațiilor și viiturilor, având în vedere evenimentele 

de acest tip ce s-au manifestat în trecut la nivelul județului Galați. În acest sens o atenție 
deosebită trebuie acordată proiectelor de îndiguiri, taluzări, consolidări ale malurilor, 
regularizări ale cursurilor principalelor râuri, sau a celor secundare însă cu risc major de 
inundații. 

2.4.2 Flora şi fauna 
 
Pe  substratul litologic alcătuit din loess care ocupă cea mai mare suprafaţă a judeţului 
Galaţi, ca şi pe nisipurile de pe valea Bârladului şi Siretului, s-a instalat o vegetaţie ierboasă, 
tipic de stepă, care apare astăzi numai pe terenurile unde nu se face agricultură. 
Asociaţiile stepice sunt asemănătoare cu cele ale Europei estice, care se continuă şi pe 
teritoriul judeţului Galaţi. 
Vegetaţia de stepă este reprezentată prin graminee şi dicotiledonate.  
Gramineele sunt prezente prin tufişuri rezistente la uscăciune formate din: păiuş (Festuca 
vallesiaca), negară (Stipa capillata), pir crestat (Agropyrum oristatum), lucernă mică 
(Medicago minima) etc. În afară de aceste asociaţii de vegetaţie stepică, mai sunt răspândite 
asociaţii vegetale derivate sau secundare, reprezentate prin Andropogan Ischaemun, care 
este rezistentă la păşunat şi se instalează uşor pe terenurile degradate. Pe nisipurile fixate 
apar: sărăcică (Salsola ruthenica), ciulini (Cecatocarpus sarenarius) etc. 
Pe înălţimile mici ce separă văile între ele, pe pantele mai abrupte, unde eroziunea verticală 
şi liniară a înlăturat cuvertura de depozite loessoide şi unde apar roca de bază sau 
depozitele aluviale şi deluviale, din cauza dezagregării, roca de bază se desface în frag-
mente mici, iar prin spălare, particulele fine au fost înlăturate.  
Pe materialul dezagregat, rămas pe loc, acolo unde spălarea a fost redusă, s-a instalat o 
vegetaţie de stepă ierboasă, care a favorizat formarea unui sol schelet de suprafaţă, în care 
s-a acumulat o cantitate redusă de humus. In aceste părţi, unde predomină materialul fin la 
suprafaţă, sunt condiţii favorabile pentru pomii fructiferi şi cultura viţei de vie. Acolo unde 
predomină materialul grosier, sunt condiţii pentru plantaţii de protecţie şi păşunat.  
Apar de asemenea, păduri de stejar în amestec cu tei şi carpen, precum şi păduri de stejar 
brumăriu, arţar tătăresc sau plantaţii de salcâm. 
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Fauna terestrǎ este bine reprezentatǎ de rozǎtoare de câmp, şopârle, şerpi şi iepuri, iar 
dintre pǎsǎri mai des întâlnite sunt potârnichea, prepeliţa şi ciocârlia. Pǎdurile seculare de la  
Adam, Buciumeni şi Viile adǎpostesc specii de interes cinegetic ca mistreţul şi vulpea.  
Fauna aparţine biotopului stepei şi silvostepei precum şi biotopului luncilor şi bălţilor. Fauna 
spontană este reprezentată, atât prin animale sedentare, cât şi migratoare. Elementele 
faunistice care populează zona silvostepei sunt adaptate agrobiocenozelor şi putem aminti 
popândăul, hârciogul, dihorul de stepă, iar dintre păsări: raţe, gâşte, grauri, ciori, dropii.  
Fauna care populează luncile şi bălţile se compune din: vulpe, vidră, iar dintre păsări: raţa, 
gâsca, pescăruşul, sitarul, lişiţa. Modificările ce au avut loc în biotop au avut ca efect şi 
reducerea lor ca număr şi arie de răspândire. 
 
2.4.3 Alte resurse naturale 

Au fost identificate şi se exploatează hidrocarburi - ţiţei şi gaze naturale în zonele Schela - 
Independenţa, Munteni - Berheci.  
Formaţiunile geologice tinere şi în special cele cuaternare, constituite din argile comune, 
nisipuri, pietrişuri - exploatate la Galaţi, Tecuci, Braniştea şi din albia minoră a râului Prut, au 
o deosebită importanţă pentru industria materialelor de construcţii. 
Lista ariilor protejate din judeţul Galaţi cuprinde: Dunele de nisip de la Hanu Conachi (tip 
forestier, 199,3 ha), Pădurea Gârboavele (tip forestier, 230 ha), Pădurea Breana — Roşcani 
(78,3 ha), Locul fosilifer Tirighina Bărboşi (tip paleontologic, 1 ha, municipiul Galaţi), Locul 
fosilifer Rateş (tip paleontologic, 1,5 ha, Tecuci — Matca), Pădurea Fundeanu (53,2 ha), 
Pădurea Tălăşmani (20 ha), Pădurea Pogăneşti (33,5 ha), Pădurea Buciumeni (71,2 ha), 
Ostrovul Prut (62 ha), Balta Potcoava (49 ha), Balta Tălăbasca (130 ha), Locul fosilifer 
Bereşti (49 ha), Lunca Joasă a Prutului (81 ha), Lacul Pochina (74,8 ha), Lacul Vlăşcuţa 
(41,8 ha) şi Parcul natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (247 ha). 
Formaţiunile geologice tinere şi în special cuaternare, constituite din argile comune, nisipuri, 
pietrişuri, exploatate la Galaţi, Tecuci, Braniştea şi din albia minoră a râului Prut, prezintă 
importanţă pentru industria materialelor de construcţii. 
 
2.5 Economia 
Judeţul Galaţi este un important centru industrial, principalele sectoare industriale fiind 
reprezentate de metalurgie şi construcţii navale.Economia judeţului are un pronunţat caracter 
industrial — agrar. Activitatea economică este dominată de trei ramuri principale: industria şi 
construcţiile (peste 40%), respectiv agricultura, silvicultura şi exploatările forestiere (peste 
35%),  servicii 8%. 
Municipiul Galaţi este cel mai important centru al industriei maritime româneşti. Construcţiile 
navale, ramură economică de tradiţie a judeţului, sunt reprezentate prin Şantierul Naval 
Damen care asamblează şi repară nave de până la 65.000 tdw (bario, rachiere, mineraliere, 
remorchere, petroliere) şi platforme de foraj marin. 

Industria siderurgică din Galaţi este reprezentatã de SC ARCELORMITTAL SA, cel mai 
important furnizor de oţel de calitate pentru toate pieţele internaţionale principale ale 
industriei siderurgice, incluzand sectorul auto, de construcţii, de electrocasnice şi de 
ambalare. 
Industria energetică este reprezentată pe teritoriul judeţului de SC Electrocentrale Galaţi SA, 
societate ce îşi desfăşoară activitatea pe platforma SC ArcelorMittal SA Galaţi. Cu o putere 
instalatã de 535 MW, a fost destinatã alimentãrii cu energie termicã a consumatorilor 

urbani şi industriali din municipiul Galaţi şi livrãrii de energie electricã în Sistemul Energetic 
Naţional. 

Oraşul Galaţi, amplasat pe malul drept al Dunării, la 80 km de Delta Dunării, are patru  
porturi, un port pentru transportul de persoane şi trei pentru transportul de mărfuri. Având 
aproximativ 6,5 km de chei şi pescajul de 7,3 m, portul asigură un trafic general de mărfuri  
de 9.328.857 tone (1997), permiţând accesul navelor de până la 30.000 tdw. 
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Zona Liberă Galaţi este un punct strategic în zona de est a oraşului. Înfiinţată în 1993, Zona 
Liberă Galaţi este amplasată pe malul Dunării, la sud-est de oraşul Galaţi şi constituie un 
argument în plus pentru atragerea investitorilor în această zonă, prin facilităţile fiscale pe 
care le oferă. Zona Liberă continuă tradiţia statutului de Porto Franco pe care Galaţiul l-a 
obţinut în perioada 1837-1883, având acces la Dunăre. 
Avantajele oferite de amplasamentul Zonei Libere Galaţi (suprafaţă totală de 137 ha) se 
constituie în accesul la importantele magistrale de transporturi fluviale (canalul Rhin - Marin - 
Dunăre), de transporturi feroviare (inclusiv transferul la ecartamentul larg) şi rutiere precum 
şi în accesul la chei şi la instalaţiile portuare, poziţionarea pe Dunărea maritimă la 80 km de 
Marea Neagră şi foarte aproape de frontierele cu Ucraina şi Republica Moldova. 

Industria extractivã este reprezentată prin societăţile care au ca obiect de activitate 
extragerea ţiţeiului şi/sau gazelor naturale, respectiv balastierele cu activitate extracţia 
argilei, nisipului şi pietrişului. 

Exploatarea zăcămintelor de ţiţei şi gaze naturale se realizează de către societatea SC 

PETROM SA pe teritoriile administrative ale localităţilor Independenţa, Slobozia Conachi, 

Schela, Frumuşiţa, Buciumeni, Ţepu, Matca, Griviţa şi Munteni.  

Balastierele de pe teritoriul judeţului işi desfăşoară activitatea în albia minoră şi majoră a 
râului Siret, cu localizări în zonele: Cosmeşti, Movileni, Nicoreşti-Mălureni, Condrea-Salcia. 

Acvacultura implică creşterea în ferme piscicole (inclusiv recoltarea) organismelor acvatice 
(peşte, moluşte, crustacee, crocodili, alte amfibiene acvatice) prin folosirea unor tehnici 
menite a spori producţia acestor organisme, dincolo de capacitatea naturală a mediului (de 
exemplu, populare regulată, hrănire şi protecţie de prădători). Acvacultura se referă la 
creşterea până la faza tânără şi/sau adultă, în condiţii de captivitate, a organismelor amintite. 
În plus acvacultura conţine şi calitatea de proprietar, individual, colectiv sau de stat asupra 
organismelor individuale pe parcursul etapei de creştere şi include etapa de recoltare a 
acestora.  
Principalele societăţi care desfăşoară activităţi de piscicultură şi acvacultură în judeţul Galaţi 
sunt: 

- SC Central SA – Amenajarea piscicolă Lozova, comuna Braniştea; amenajarea 
piscicolă Potcoava, comuna Braniştea 

- Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Galaţi – Balta Maţa Rădeanu, 
comuna Cavadineşti 

- SC Singama SA – ferma piscicolă Şovârca, comuna Oancea 
- Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură –

fermele piscicole Brateş şi Cotu Chiului 
- SC Grig Impex 94 SRL – Amenajarea piscicolă Mălina, localităţile Şendreni şi 

Smârdan 
- Serviciul Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat Galaţi – 

Amenajarea piscicolă Zătun 
Organismele acvatice care populează atât amenajările piscicole cât şi apele naturale sunt: 
crap, caras, şalău, ştiucă, somn, fitofag, platică, lin, biban; pe Dunăre - scrumbie şi sturioni 
(morun, păstrugă, cegă, nisetru). 
Agricultura ocupă un loc important datorită suprafeţei agricole şi arabile exploatate, 
efectivelor de animale şi păsări şi potenţialului tehnic în amenajări de îmbunătăţiri funciare şi 
dotări cu tractoare şi maşini agricole. 
Sectorul privat deţine cca 95% din suprafaţa agricolă şi cca 99% din suprafaţa arabilă a 
judeţului. 

In totalul suprafeţei arabile, ponderile aproximative ale culturilor sunt următoarele: cereale - 
56%, plantele uleioase - 20%, legumele - 3% şi plantele de nutreţ - 5%. 

Principalele culturi vegetale de pe teritoriul judeţului cuprind producţii de: 

 cereale: grâu, secară, orz;  
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 legume: ardei, castraveţi, ceapă, mazăre, mărar, morcov, patrunjel, pepene galben, 
pepene verde, roşii, salată, spanac, vinete;  

 fructe: caise, cireşe, piersici, vişine, căpşuni;  
podgorii: Bălăbăneşti, Covurlui (Băleni, Pechea, Scânteieşti, Smârdan), Dealul Bujorului 
(Bereşti, Bujoru, Oancea, Smulţi), Iveşti, Corod, Iveşti, Tecuci, Nicoreşti, Buciumeni, Gohor, 
Griviţa, Nămoloasa; 
• plante tehnice:  rapiţa, floarea soarelui, tutun; 
• flori şi plante medicinale. 
In ceea ce priveşte sectorul zootehnic, producţia este reprezentată prin:  

 avicultura: pui, găini ouătoare, raţe, gâşte; 

 zootehnia: porci, vite, oi şi capre, cai, măgari;  
familii de albine 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 3 STAREA MEDIULUI ÎN JUDEŢUL GALAŢI 
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3.1 CALITATEA AERULUI  
 
Reţeaua automată de monitorizare a calităţii aerului 

La nivelul anului 2016, calitatea aerului în judeţul Galaţi a fost monitorizată prin intermediul 
staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului care fac parte din Reţeaua Naţională de 
Monitorizare a Calităţii Aerului. 

Figura nr.4 Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului în judel Galaţi 

 

 

 

Legendă: 

GL 1 – staţie automată de monitorizare a 
traficului 

GL 2 – staţie automată de monitorizare fond 
urban 

GL 3 – staţie automată de monitorizare fond 
suburban 

GL 4 – staţie automată de monitorizare 
industrială 

GL 5 – staţie automată de monitorizare 
industrială  

Numărul staţiilor şi tipul locaţiilor au fost stabilite astfel încât să fie reprezentative pentru 
protecţia sănătăţii umane şi a mediului la nivelul judeţului Galaţi, asigurând alinierea la 
normele internaţionale şi la reglementările Uniunii Europene, după cum urmează: 

 GL1, staţie de trafic amplasată în str. Brăilei, nr. 181, astfel încât nivelul de poluare  
măsurat să fie influenţat în special  de emisiile provenite de la o stradă apropiată, cu 
trafic intens. Poluanţi monitorizaţi: NOx, SO2, CO, PM10, COV, Pb, Cd, Ni, As; 

 GL2, staţie de fond urban amplasată în str. Domnească, nr. 7, pentru evaluarea 
expunerii populaţiei  la combinaţii de poluanţi cu acţiune sinergică. Poluanţi 
monitorizaţi: NOx, SO2, CO, O3, PM2.5, COV, parametri meteo; 

 GL3, staţie de fond suburban amplasată în str. Traian, nr. 431, pentru evaluarea 
expunerii populaţiei şi vegetaţiei de la marginea aglomerării. Poluanţi monitorizaţi: 
NOx, SO2, CO, O3, PM10, COV, Pb, Cd, Ni, As, parametri meteo; 

 GL4, staţei de tip industrial amplasată în Galaţi, b-dul Dunarea, nr. 8. Poluanţi 
monitorizaţi: NOx, SO2, CO, O3, PM10, Pb, Cd, Ni, As, parametri meteo; 

 GL5, staţei de tip industrial amplasată în Tecuci, str. 1 Decembrie, nr. 146B,  pentru 
determinarea nivelului de poluare influenţat în special de surse industriale. Poluanţi 
monitorizaţi: NOx, SO2, CO, O3, PM10 nefelometric, COV, parametri meteo. 

 
Evoluţia concentraţiilor medii anuale exprimate în μg/m3, ale poluanţilor atmosferici  
înregistrate la staţiile de monitorizare din judeţul Galaţi,  în raport cu valoarea limită anuală, 
pentru ultimii 6 ani:  

CJ-5 

CJ-2 
CJ-3 

CJ-4 

CJ-1 

GL5 

GL1 
GL2 

GL3 
GL4 
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Evoluţia  dioxidului de azot  în perioada 2011 – 2016, este prezentată în figura de mai jos 
pentru anii şi staţiile în care captura de date a fost de peste 75%. (Sursa:Raport judeţean privind starea 

mediului judeţul Galaţi 2016) 

 

Figura nr.5  Evoluţia  dioxidului de azot  în perioada 2011 - 2016 

 
Tip staţie: T = trafic, FU = fond urban, FSU = fond suburban, I1 = industrial1, I2 = industrial2 

Faţă de valoarea limită orară pentru protecţia sănătăţii umane de 200 µg/m3
,
 prevăzută în 

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, nu s-au înregistrat depăşiri la 
indicatorul dioxid de azot în niciuna din staţiile de monitorizate.   
Concentraţiile medii anuale s-au situat sub valoarea limitǎ anuală de 40 µg/mc pentru 
protecţia sănătăţii umane, cele mai ridicate valori s-au înregistrat în anul 2015, în staţia GL3. 
 
Evoluţia  dioxidului de sulf în perioada 2011 – 2016, este prezentată în figura de mai jos 
pentru anii şi staţiile în care captura de date a fost de peste 75%, îndeplinind criteriile de 
calitate conform Legii 104/2011. (Sursa:Raport judeţean privind starea mediului judeţul Galaţi 2016) 

 
 

Figura nr. 6 Evoluţia  dioxidului de sulf  în  perioada 2011 – 2016, µg/mc 
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Tip staţie: T = trafic, FU = fond urban, FSU = fond suburban, I1 = industrial1, I2 = industrial2 

Faţă de valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane de 125 µg/m3, prevăzută în 

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, nu s-au înregistrat depăşiri la 

indicatorul dioxid de sulf în niciuna din staţiile de monitorizare. Concentraţiile medii anuale 

sunt în scădere, cele mai ridicate valori s-au înregistrat în anul 2012 în staţia de trafic GL1. 

Evoluţia  pulberilor în suspensie, fracţiunea PM10 determinate gravimetric în perioada 
2011 – 2016, este prezentată în figura de mai jos pentru anii şi staţiile în care captura de 
date a fost de peste 75%, îndeplinind criteriile de calitate conform Legii 104/2011. (Sursa:Raport 

judeţean privind starea mediului judeţul Galaţi 2016) 

 
 

Figura nr.7 Evoluţia  pulberilor în suspensie, fracţiunea PM10 gravimetric în  perioada 2011 – 2016 
(µg/mc) 

 
 
 

Tip staţie: T = trafic, FSU = fond suburban, I1 = industrial1 

 
Faţă de valoarea limită zilnică pentru protecţia sănătăţii umane de 50 µg/m3, prevăzută în 
Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, nu s-au înregistrat depăşiri la 
indicatorul pulberi în suspensie, fracţiunea PM10.  
Concentraţiile medii anuale s-au situat sub valoarea limitǎ anuală pentru protecţia sănătăţii 
umane de 40 µg/mc. 
 
Evoluţia plumbului în perioada 2011 – 2016, este prezentată în figura de mai jos, pentru 
anii şi staţiile în care captura de date a fost de peste 75%, îndeplinind criteriile de calitate 
conform Legii 104/2011. (Sursa:Raport judeţean privind starea mediului judeţul Galaţi 2016) 
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Figura nr. 8 Evoluţia plumbului, în perioada 2011 – 2016, µg/mc 

 
 
 

Tip staţie: T = trafic, FSU = fond suburban, I1 = industrial1 

Concentraţiile medii anuale s-au situat sub valoarea ţintǎ anuală pentru protecţia sănătăţii 
umane de 0,5 µg/mc prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 
 
Evoluţia cadmiului în perioada 2011 – 2016, este prezentată în figura de mai jos, pentru 
anii şi staţiile în care captura de date a fost de peste 75%, îndeplinind criteriile de calitate 
conform Legii 104/2011. (Sursa:Raport judeţean privind starea mediului judeţul Galaţi 2016) 

 
 

Figura nr.9 Evoluţia cadmiului, în perioada 2011 – 2016, µg/mc 

 
 
 
 

Tip staţie: T = trafic, FSU = fond suburban, I1 = industrial1 

Concentraţiile medii anuale pentru Cd s-au situat sub 5 ng/m3, valoarea ţintă pentru 
conţinutul total din fracţia PM10, mediată pentru un an calendaristic, prevăzută în Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

 
Evoluţia nichelului în perioada 2011 – 2016, este prezentată în figura de mai jos, pentru 
anii şi staţiile în care captura de date a fost de peste 75%, îndeplinind criteriile de calitate 
conform Legii 104/2011(Sursa:Raport judeţean privind starea mediului judeţul Galaţi 2016) 
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Figura nr.10 Evoluţia nichel, în perioada 2011 – 2016, µg/mc 

 
 
 

Tip staţie: T = trafic, FSU = fond suburban, I1 = industrial1 

Concentraţiile medii anuale pentru Ni s-au situat sub 20 ng/m3, valoarea ţintă pentru 
conţinutul total din fracţia PM10, mediată pentru un an calendaristic, prevăzută în Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 
 
Evoluţia arsenului în perioada 2011 – 2016, este prezentată în figura de mai jos, pentru 
anii şi staţiile în care captura de date a fost de peste 75%, îndeplinind criteriile de calitate 
conform Legii 104/2011. (Sursa:Raport judeţean privind starea mediului judeţul Galaţi 2016) 

 
Figura nr. 11 Evoluţia arsenului, în perioada 2011 – 2016, µg/mc 

 

 
 
 
 

Tip staţie: T = trafic, FSU = fond suburban, I1 = industrial1 

 
Concentraţiile medii anuale pentru As s-au situat sub 6 ng/m3, valoarea ţintă pentru 
conţinutul total din fracţia PM10, mediată pentru un an calendaristic, prevăzută în Legea nr. 
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 
 
Evoluţia monoxidului de carbon în perioada 2011 – 2016, este prezentată în figura de 
mai jos pentru anii şi staţiile în care captura de date a fost de peste 75%, îndeplinind criteriile 
de calitate conform Legii 104/2011. (Sursa:Raport judeţean privind starea mediului judeţul Galaţi 2016) 
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Figura nr. 12 Evoluţia monoxidului de carbon în  perioada 2011 - 2016, mg/mc 

 
  

 

Tip staţie: T = trafic, FU = fond urban, FSU = fond suburban, I1 = industrial1, I2 = industrial2 

Faţă de valoarea maximă zilnică a mediilor pe 8 ore pentru protecţia sănătăţii umane de 10 
mg/m3, prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, nu s-au 
înregistrat depăşiri la indicatorul monoxid de carbon, în niciuna din staţiile de monitorizare.  
Concentraţiile medii anuale sunt comparabile în perioada analizată, cu excepţia anului 2013 
cȃnd s-au înregistrat cele mai ridicate valori în staţia GL4. 

 
Evoluţia benzenului în perioada 2011 – 2016, este prezentată în figura de mai jos, pentru 
anii şi staţiile în care captura de date a fost de peste 75%, îndeplinind criteriile de calitate 
conform Legii 104/2011. (Sursa:Raport judeţean privind starea mediului judeţul Galaţi 2016) 

 

 
Figura nr.13  Evoluţia benzen în  perioada 2011 - 2016, µg/mc 

 
Tip staţie: T = trafic, FU = fond urban, FSU = fond suburban, I2 = industrial2 

Concentraţiile medii anuale s-au situat sub valoarea limită pentru protecţia sănătăţii umane 
de 5 µg/m3 prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.  
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Evoluţia ozonului în perioada 2011 – 2016, este prezentată în figura de mai jos, pentru anii 
şi staţiile în care captura de date a fost de peste 75%, îndeplinind criteriile de calitate 
conform Legii 104/2011. (Sursa:Raport judeţean privind starea mediului judeţul Galaţi 2016) 

 
 

 
 

Figura nr.14  Evoluţia ozonului în perioada  2011 - 2016, µg/mc 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ȋn perioada 2011-2015 nu s-a semnalat depăşirea valorii ţintă pentru protecţia sănatăţii 
umane de 120 µg/m3, prevăzută în Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
în staţiile de monitorizare a calităţii aerului, cu exceptia anului 2016 când s-au înregistrat un 
număr total de 9 depăşiri, din care 6 depăşiri la staţia de fond urban GL2 și 3 depăşiri la 
staţia de fond industrial GL5. 
Depăşirile s-au produs pe fondul dispersiei scăzute a poluanţilor, condiţiilor de calm 
atmosferic, temperaturi ridicate și radiații solare maxime, care au condus la producerea şi 
acumularea ozonului.Nu s-au depăşit pragul de informare de 180 µg/m3 şi pragul de alertă  

de 240 µg/m3.Cele mai mari medii anuale s-au înregistrat în anul 2015 în staţia de tip 
industrial GL4. 
 
Depăşiri ale valorilor limită şi valorilor ţintă privind calitatea aerului înconjurător în 
zonele urbane 
Nu s-au semnalat depăşiri ale valorilor limită la niciunul dintre poluanţii monitorizaţi în ultimii 

5 ani, cu exceptia ozonului ȋn anul  2016, când s-au înregistrat un număr total de 9 depăşiri 
ale valorii ţintă pentru protecţia sănatăţii umane de 120 µg/m3, din care 6 depăşiri la staţia de 

fond urban GL2 și 3 depăşiri la staţia de fond industrial GL5. (Sursa:Raport judeţean privind starea 

mediului judeţul Galaţi 2016) 

 

Tendinţe 

 
In perioada 2010-2013 APM Galaţi a implementat şi monitorizat Programul de gestionare a 
calităţii aerului pentru indicatorul pulberi în suspensie – fracţiunea PM10, ca urmare a 
încadrării pe Lista 1 a municipiului Galaţi şi localităţilor învecinate Şendreni şi Vînători.  

Din analiza datelor de monitorizare privind calitatea aerului în perioada 2008-2014 s-au 
constatat următoarele:      

- reducerea numărului de depăşiri la indicatorul pulberi în suspensie – fracţiunea PM 10, 
de la un număr de şase depăşiri în anul 2008, o depăşire în 2009, respectiv zero depăşiri 
în perioada 2010 – 2014; 

- menţinerea concentraţiilor medii anuale ale poluanţilor monitorizaţi în Reţeaua Naţională 
de Monitorizare a Calităţii Aerului sub valorile limită/valorile ţintă stipulate în Legea 
privind calitatea aerului înconjurător nr. 104/2011. 
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La nivelul anului 2015, a fost iniţiat de către autorităţile responsabile, procesul de elaborare a 

planurilor, conform adreselor de notificare transmise de Ministerul Mediului, Apelor şi 

Pădurilor, după cum urmează: 

- Primăria Galaţi - Plan de calitate a aerului 2016-2020, pentru indicatorul dioxid de azot şi 

oxizi de azot 

- Consiliul Judeţului Galaţi - Plan de menţinere a calităţii aerului 2016-2020 pentru judeţul 

Galaţi cu excepţia municipiului Galaţi. 

 

3.2 APA 

Resursele de apă ale judeţului Galaţi sunt constituite din: 
 apele de suprafaţă, reprezentate de râuri şi lacuri, în principal fluviul Dunărea, râul 

Prut şi râul Siret,  
 apele subterane, asigurate de apele freatice în apele de adâncime, în cadrul celor 

trei bazine hidrografice ce se întâlnesc pe teritoriul judeţului Galaţi: Dunăre, Prut şi 
Bârlad. 

 

Calitatea apelor de suprafaţă 

 

Evaluarea stării ecologice şi a potenţialului ecologic pentru cursurile de apă se efectuează 
conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pe baza 
metodologiilor privind schemele de clasificare şi evaluare globală a stării apelor de suprafaţă 
elaborate conform cerinţelor Directivei Cadru a Apei (2000/60/CEE). 
Schemele de clasificare a cursurilor de apă sunt concepute pentru a oferi o indicaţie privind 
gradul de poluare al acestora. În România, schema de clasificare a cursurilor de apă este de 
tip combinat şi se bazează pe elemente de calitate biologice, chimice şi fizico-chimice. 
Schemele de clasificare a cursurilor de apă evidenţiază, sub aspect general, dacă a existat o 
ameliorare sau nu a calităţii acestora.  
 
Figura  nr.15 Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri 
de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2016 
(km) 

Sursa: ANAR 
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Evaluarea stării ecologice/potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate (corpuri de 
apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice în anul 2016 
(%) 

Figura nr. 16 Starea ecologică / potențialul ecologic al cursurilor de apă monitorizate 

(corpuri de apă naturale, puternic modificate, artificiale - râuri) pe spații/bazine hidrografice 
în anul 2016 (%) 
 

Sursa: ANAR 

Principalele lacuri de  pe teritoriul judeţului sunt: Lacul Brateş , Lacul Pochina, Lacul 

Vlășcuța.  

Multe dintre substanţele chimice existente pe piaţă ajung în mediul acvatic şi au efecte 

dăunătoare asupra resurselor de apă de suprafaţă şi implicit asupra omului. Ele se 

degradează lent şi se acumulează în sediment şi de-a lungul lanţurilor trofice. Prin urmare, 

este important ca nivelul acestor substanţe potenţial dăunătoare să fie monitorizat în toate 

componentele mediului acvatic. Pentru acest indicator s-au avut în vedere raportarea 

substanțelor prioritare din HG 570/2016 care stau la baza evaluării stării chimice a apelor 

de suprafață (mediul de investigare APĂ).  

Tabel  nr.5  Distribuția substanțelor prioritare monitorizate în lacuri (lacuri naturale, puternic 
modificate și artificiale) pe spații/bazine hidrografice în anul 2016 -mediul de investigare APĂ 

 

 
Spații/Bazin 
hidrografic 

 
Corpuri de apă (nr) 

Substanțe prioritare  
Secțiuni monitorizate 

(nr) 

Metale prioritare (nr) 

 
Micropoluanți 
organici (nr) 

Someș-Tisa 12 4 22 20 

Crișuri 8 0 0 0 

Mureș 8 0 20 4 

Banat 9 4 6 16 

Jiu 16 4 35 6 

Olt 7 4 26 5 

Argeș-Vedea 18 3 18 4 

Buzău-Ialomița 29 4 13 4 

Siret 3 4 35 3 

Prut- Bârlad 11 4 37 19 

Dobrogea-Litoral 22 3 11 14 

Total 143 4 37 95 

 
Sursa: ANAR 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Somes-Tisa

Mureș 

Jiu

Argeș-Vedea 

Prut-Bârlad

Dobrogea-Litoral

B
az

in
e/

Sp
at

ii 
h

id
ro

gr
af

ic
e

 

Somes
-Tisa

Crișuri Mureș Banat Jiu Olt
Argeș-
Vedea 

Buzău
-

Ialomi
ța 

Prut-
Bârlad

Siret
Dobro
gea-

Litoral

Stare ecologică bună/potential
ecologic bun (%)

59.32 62.67 70.57 69.38 76.35 65.89 28.93 49.43 29.96 79.54 81.69

Stare ecologică inferioară stării bune
(%)

40.68 37.33 29.43 30.62 23.65 34.11 71.07 50.57 70.04 20.46 18.31



PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU JUDETUL GALATI 2018 

 

31 
 

Figura nr. 17 Distribuția substanțelor prioritare monitorizate în lacuri (lacuri naturale, puternic 

modificate și artificiale) pe spații/bazine hidrografice în anul 2016  

 

Sursa: ANAR 

 
Tabel nr.6  Ponderea secțiunilor de monitorizare a substanțelor prioritare cu concentrații mai 

mari decât SCM (%) pentru anul 2016 pe spații/bazine hidrografice- mediul de investigare APA 
 

Spații/Bazin 
hidrografic 

Secțiuni  de 
monitorizare 

(nr) 

Secțiuni de monitorizare cu 
concentrații mai mari decât SCM 

(nr) Ponderea secțiunilor de monitorizare cu  
concentrații mai mari decât SCM (%) 

Someș-Tisa 20 0 0.00 

Crișuri 0 0 0.00 

Mureș 4 0 0.00 

Banat 16 0 0.00 

Jiu 6 0 0.00 

Olt 5 0 0.00 

Argeș-Vedea 4 0 0.00 

Buzău-Ialomița 4 0 0.00 

Siret 3 0 0.00 

Prut- Bârlad 19 1 5,26 

Dobrogea-Litoral 14 2 14,28 

Total 95 3 3,15 

 

Sursa: ANAR 
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Tabel  nr. 7 Ponderea secțiunilor de monitorizare cu  concentrație mai mare decât SCM (%) în 

perioada 2011 – 2016 

Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Substanțe prioritare monitorizate (nr.) 34 37 37 37 31 37 

Secțiuni de monitorizare (nr.) 110 109 98 92 71 95 

Ponderea secțiunilor cu  concentrație 

mai mare decat SCM (%) 
13.64 24.77 53.06 11.96 2.81 3.15 

        Sursa: ANAR 
                                      

Calitatea apelor subterane 

  

Apele subterane din bazinul hidrografic al râului Prut – Bârlad sunt cantonate în depozite 
poros-permeabile de vârstă cuaternară şi terţiară dispuse peste formaţiuni mai vechi 
cretacice, siluriene şi  chiar presiluriene, situate la diverse adâncimi, care datorită  condiţiilor 
climatice şi de strat au în general debite reduse şi conţinut ridicat de săruri. 
Directiva Cadru Apa (2000/60/EC) și Directiva Apelor Subterane (2006/118/EC) sunt acte 
legislative integrate care stabilesc, între altele, obiectivul de „stare bună” pentru toate apele 
din Europa. 

Nutrienți în apã este indicatorul care cuantifică azotaţii prezenţi în apele subterane şi este 
utilizat pentru a evidenţia variaţiile geografice ale concentraţiilor acestora şi evoluţia lor în 
timp.Balanţa brută a nutrienţilor indică legăturile existente între utilizarea nutrienţilor agricoli, 
modificările care au loc asupra calităţii factorilor de mediu şi utilizarea durabilă a resurselor 
de nutrienţi din sol. Indicatorul estimează surplusul de azot de pe terenurile agricole. Acest 
lucru se realizează prin calcularea balanţei dintre cantitatea totală de azot care intră în 
sistemul agricol şi cantitatea totală de azot ieşită din sistem, pe hectarul de teren agricol.  
Balanţa brută a azotului este un indicator relevant pentru două directive ale UE: Directiva 
privind Nitraţii (91/ 676/EC şi Directiva Cadru privind Apa (2000/60/EC).  
Figura  nr. 18 Evoluția punctelor de monitorizare cu depășiri ale concentrațiilor de nitrați  în  
perioada 2011-2016 (%) 

 

Sursa: ANAR 

 
Pesticidele din apele subterane este indicatorul prezintă concentraţia unei substanţe active 
sau suma concentraţiilor substanţelor active din clasa pesticidelor determinate în apele 
subterane. Pesticidele solicitate pentru raportare sunt cele enumerate în lista de substanţe 
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 Puncte de  monitorizare fără 
depăşiri ale conc. 50 mg NO₃/L 

(%) 
89.45 87.44 86.15 85.44 86.65 85.50 86.28

Depășiri ale conc. 50 mg NO₃/L 
(%) 

10.55 12.56 13.85 14.56 13.35 14.50 13.72
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prioritare din H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a 
evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar periculoase, modificată şi completată 
prin H.G. nr. 1038/2010. 

 

Tabel  nr.8  Pesticide monitorizate în anul 2016, la nivel național, pe bazine hidrografice 
(nr.) 

Spații/Bazine hidrografic Număr corpuri  de 
apă monitorizate 

Număr total de 
puncte de 

monitorizare 
 

Număr de puncte în 
care se  

monitorizează 
pesticidele 

Pesticide 
monitorizate 

(nr.) 

Someș-Tisa 14 132 1 2 

Crișuri 9 132 10 13 

Mureș 22 120 6 18 

Banat 20 215 0 0 

Jiu 8 95 95 14 

Olt 14 145 51 14 

Argeș-Vedea 13 170 162 20 

Buzău-Ialomița 18 192 191 20 

Siret 6 104 
11 

11 

Prut- Bârlad 7 107 41 17 

Dobrogea-Litoral 10 112 6 17 

Total 141 1523 
574 

20 

 
Sursa: ANAR 

 
 
 

Tabel nr.9  Ponderea punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1 µg/L din 

numărul de foraje în care se monitorizează pesticidele la nivel național, pe bazine hidrografice, 
pentru anul 2016 (%) 
 

Spații/Bazin 
hidrografic 

Număr de puncte în 
care se  monitorizează 

pesticidele  
 

Puncte de monitorizare cu 

concentrație mai mare de 
0.1 µg/L 

(nr) 

Puncte de monitorizare cu 

concentrație mai mare de 
0.1µg/L 

 (%) 

Someș-Tisa 
1 1 100 

Crișuri 
10 1 0.1 

Mureș 
6 3 50.00 

Banat 
0 0 0.00 

Jiu 
95 0 0.00 

Olt 
51 0 0.00 

Argeș-Vedea 
162 13 8,02 

Buzău-Ialomița 
191 1 0.52 

Siret 
11 0 0.00 

Prut- Bârlad 
41 0 0.00 

Dobrogea-Litoral 
6 0 0.00 

Total  
574 19 3,31 

 
Sursa: ANAR 
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Tabel nr. 10 Evoluția punctelor de monitorizare cu concentrație mai mare de 0,1 µg/L 
Anul 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Număr pesticide monitorizate 20 20 19 19 

 
19 

20 

Număr total de puncte monitorizate 1314 1300 1271 1318 

 
1310 

 
1523 

Număr de puncte în care se  monitorizează 
pesticidele  

278 368 333 284 
 

365 
 

574 

Ponderea punctelor de monitorizare  cu 
concentrație mai mare de 0.1µg/L din nr. 
punctelor în care se monitorizează 
pesticidele (%) 

6.12 2.99 2.7 0 

 
 

6.3 

 
 

3.31 

Sursa: ANAR 
 
 

Calitatea apelor de îmbăiere 

 
Prin apa de îmbăiere se înţelege orice tip de apă de suprafaţă, curgătoare (râu, fluviu) sau 
stătătoare (lac) inclusiv apa marină, în care este permisă, de către autorităţile locale, 
îmbăierea prin amenajarea acestor zone sau prin folosinţa unor zone neamenajate, dar 
utilizate în mod tradiţional de un număr mare de persoane. 
Calitatea apei de îmbăiere este indicatorul exprimă în termeni procentuali zonele de îmbăiere 
costiere şi interioare care respectă standardele obligatorii şi nivelurile recomandate pentru 
parametrii microbiologici şi fizico-chimici.  
 În judeţul Galaţi nu există zone naturale de îmbăiere amenajate sau neamenajate.  
(Sursa: Direcţia de Sănătate Publică Galaţi ). 
 

 Alimentarea cu apă potabilă 
  

Bazinele hidrografice principale din est se mențin la nivelul mediei multianuale a ultimilor 5 

ani, cu excepția afluenților Prutului care au fost afectați de seceta hidrologică. În bazinul 

Prutului, stocul anual de apă în 2016 a reprezentat doar 65% din media stocului multianual 

pentru intervalul 2011 – 2015. 

În general, apa freatică este utilizată pentru irigaţii şi industrie iar pentru alimentarea 

populaţiei sunt utilizate izvoare şi apa subterană din acviferul de adâncime. Există zone unde 

freaticul este folosit pentru alimentarea populaţiei dar în procent scăzut. 

In judetul Galati au fost monitorizate calitativ foraje aparţinând corpurilor de apă 
:GWROPR02, GWROPR03, GWROPR04, GWROPR06, GWROPR12.  

Societatea APA CANAL SA Galaţi monitorizează continuu calitatea apei potabile, începȃnd 

cu procesul de tratare şi pȃnã la robinetele consumatorilor. Se verificã periodic probe de apa 
potabilã prelevate din reţeaua de distribuţie a oraşului şi judeţului Galaţi. Punctele de control 
sunt clar definite şi sunt stabilite de comun acord cu Direcţia de Sãnãtate Publicã a judeţului 
Galaţi, funcţie de numãrul de locuitori. Astfel, sunt prelevate  probe de apă potabilă 
din   puncte fixe de recoltare, stabilite pe zone de alimentare cu apă astfel: în municipiul 
Galaţi - 61 de puncte de prelevare,  în municipiul Tecuci -  30 de puncte de prelevare şi 28 
de puncte de prelevare pentru  U.A.T. - urile în care opereazã APA CANAL SA. 

Analizele pentru determinarea concentrațiilor indicatorilor fizico-chimici și bacteriologici ai 
apei sunt efectuate de către Laboratorul de Apă Potabilă din cadrul Serviciului Laboratoare 
Calitate al societății, iar pentru municipiul Tecuci de către Compartimentul Laborator Calitate 
al Departamentului Apă Canal Tecuci, laboratoare care sunt înregistrate la Ministerul 
Sănătății, în Registrul Laboratoarelor care efectuează monitorizarea de control a calității apei 
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potabile, cu Certificat de înregistrare nr. 318/07.07.2016, respectiv Certificat de înregistrare 
nr. 317/07.07.2016. 

Direcţia de Sãnãtate Publicã Galaţi, prin Compartimentul de Evaluare a Factorilor de Risc din 
Mediul de Viaţă şi Muncă, monitorizează calitatea apei potabile distribuită în municipiul 
Galaţi. In perioada 01.01.2016-31.12.2016, au fost prelevate, un numãr de 3242 probe de 

apã de la staţiile de apã şi consumatori, unitãţi de industrie alimentarã, fȃntȃni şi puţuri forate. 
Din totalul de 3242 probe, 1218 probe au fost recoltate din mediul urban si 1606 din mediul 
rural.  

Din probele recoltate de la staţiile de apã şi consumatorii din mediul urban 34 de probe au 
fost necorespunzãtoare chimic prin depãşiri ale clorului rezidual liber faţã de CMA 0,5 mg/l şi 
74 probe necorespunzãtoare bacteriologic. Probele necorespunzãtoare bacteriologic au fost 
înregistrate la consumatori pentru care s-a dispus spãlarea reţelei, verificarea reţelelor 
interioare şi recoltarea de probe de apã de control.  

Din probele recoltate din mediul rural 85 au fost necorespunzãtoare chimic şi 108 au fost 
necorespunzãtoare bacteriologic. Probele necorespunzãtoare chimic s-au înregistrat la 8 de 
staţii de apã care prezintã depãşiri la fier, turbiditate, amoniac. Una din aceste staţii de apã 
care a avut depãşiri la fier total, turbiditate şi amoniu a avut termen de conformare şi anul 

2016. Au fost achiziţionate instalaţii pentru reducerea acestor parametri. Incepȃnd cu luna 
ianuarie 2017 va intra în monitorizarea DSP Vrancea. 

In anul 2016 s-au recoltat 56 probe de apã din unitãţi de producţie alimentarã care au fost 
corespunzãtoare chimic si bacteriologic. (Sursa: Raport activitate 2016 - Direcţia de Sănătate 
Publică Galaţi) 

 

 

Tabel nr. 11 Ponderea volumului anual total de apă prelevată în totalul volumului resursei 

anuale, la nivel de țară 

Anul 

Resursa teoretică 

( mii mc) 

Resursa utilizabilă 

( mii mc) 

2010 134.600.000 39.363.985 

2011 134.600.000 39.270.803 

2012 134.600.000 39.270.803 

2013 134.600.000 38.346.760 

2014 134.600.000 38.346.760 

2015 134.600.000 38.346.760 

2016 134.600.000 38.346.760 

                                             Sursa: Administraţia Naţională Apele Române (ANAR) 

 

 

 

 

http://www.apa-canal.ro/images/stories/certificate/certificat%20nr.%20318%20pentru%20laborator%20apa%20potabila%20galati.pdf
http://www.apa-canal.ro/images/stories/certificate/certificat%20de%20inregistrare%20nr.%20317%20pentru%20laborator%20apa%20potabila%20tecuci.pdf
http://www.apa-canal.ro/images/stories/certificate/certificat%20de%20inregistrare%20nr.%20317%20pentru%20laborator%20apa%20potabila%20tecuci.pdf
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Tabel nr.12 Ponderea volumului anual total de apă prelevată în totalul volumului resursei 

anuale 

Judeţ 

Resursa de suprafaţă 

( mii mc) 

Resursa din subteran 

(mii mc) 

Teoretică Utilizabilă Teoretică Utilizabilă 

GALAŢI - 183.000,00 - 22.900,00 

Sursa : Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi, 2014  

Totalul resurselor de apă tehnic utilizabile este de 205.900,00 mii metri cubi.  

Figura nr.19 Evoluţia resurselor de apă potenţiale şi tehnic utililizabile în perioada 2010-2014, 

pentru judeţul Galati 

Sursa: ANAR 

Tabel nr. 13 Raportul cerinţã/prelevare la nivelul judeţului Galaţi pentru resursele de apã (2014) 

B.H. Activitatea 
Cerința de apã Prelevãri de 

apã 

Gradul de 

utilizare                     

(%) 
Valoarea                

(mil. mc) 

Valoarea                   

(mil. mc) 

B.H. Prut 

Populaţie 0,964 1,020 106 

Industrie  0,046 0,046 101 

Agriculturã 14,661 7,123 49 

TOTAL B.H. PRUT 15,671 8,190 52 

B.H. Siret 

Populaţie 9,069 7,028 77 

Industrie  3,656 1,723 47 

Agriculturã 16,337 8,367 51 

TOTAL B.H. SIRET 29,062 17,119 59 

B.H. Dunãrea 

Populaţie 14,495 16,103 111 

Industrie  47,395 38,720 82 

Agriculturã 24,368 1,992 8 

TOTAL B.H. DUNÃREA 86,258 56,815 66 
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TOTAL SUBTERAN 12,331 10,133 82 

TOTAL R. INTERIOARE 118,660 71,991 61 

TOTAL GENERAL 130,991 82,123 63 

TOTAL SUBTERAN ( BC+ VN) 3,503 2,350 67 

TOTAL R. INTERIOARE ( BC+ VN) 3,033 3,250 107 

TOTAL GENERAL 137,528 87,724 64 

TOTAL SUBTERAN SGA GALAŢI 15,834 12,483 79 

TOTAL R. INTERIOARE SGA GALAŢI 121,694 75,241 62 

TOTAL GENERAL SGA GALAŢI  137,528 87,724 64 

 

 

Sursa de date: Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi  

Figura nr.20 Evoluţia cerinţei şi prelevãrilor, în perioada 2010-2014 

                                                                                                            

  
Sursa : Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi  
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Figura nr.21 Evoluţia prelevărilor de apă structurate pe categorii de folosinţe (energie, 

industrie, agricultură, populaţie) pentru perioada 2010-2014  

Sursa de date: Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi  

Figura nr. 22 Evoluţia procentualã a volumelor de apã prelevate pentru acoperirea cerinţelor 

diferitelor categorii de folosinţe pe teritoriul administrat de SGA Galați, în perioada 2010-2014 

 

Sursa de date: Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi  

Tabel nr.14 Reţeaua de distribuţie şi volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor 

Judeţul Galaţi 2015 

Localităţi cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă (număr 
total) 

58 

 Localităţi cu instalaţii de alimentare cu apă potabilă ( municipii 
şi oraşe) 

4 

Lungimea totală simplă a reţelei de distribuţie a apei potabile 
(km) – la sfârşitul anului 
 

2445,2 

Volumul de apă potabilă distribuită ( mii m³ ) total 18911 

Volumul de apă potabilă distribuită ( mii m³ )  pentru uz casnic 14936 

Sursa : Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 

2010 2011 2012 2013 2014

populatie 35.32 30.09 27.72 25.97 26.38

industrie 68.2 73.53 51.48 41.33 40.61

agricultura 17.9 17.95 44.41 46.03 20.74

total 121.42 121.57 123.6 113.32 87.72
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 Tabel nr.15  Reţeaua de canalizare (Ape uzate menajere şi industriale) 

Judeţul Galaţi 2015 

Localităţi cu instalaţii de canalizare publică total(număr) 25 

Din care municipii şi oraşe (număr) 4 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare publică 
(km) 

848,3 

Sursa : Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi 

 

Tabel nr. 16 Gradul de racordare al populaţiei la sistemele de colectare şi epurare a apelor 
uzate, diferenţiat pe tipuri de aglomerări umane şi niveluri de epurare; date specifice anului 
2014  

Tabel II.2.2.2.1 

Populația conectatã la 
sisteme de colectare și 

epurare(%) 

Colectare fãrã 
epurare 

Colectare cu 
epurare primarã 

Colectare cu 
epurare secundarã 

Colectare cu epurare 
terţiarã 

>100.000 l.e. 6 1 0 0 

10.000-100.000 l.e. 13 5 2 0 

2.000-10.000 l.e. 0 5 1 0 

<2.000 l.e. 0 1 7 0 

 Sursa : Administraţia bazinală de apă Prut-Bârlad Iaşi  

Figura nr.23 Grad de racordare al populaţiei la sistemele de colectare şi epuarare a apelro 

uzate 

La nivelul judeţului Galaţi, operatorul regional pentru serviciul de alimentare cu apă şi 

canalizare, SC Apă Canal SA Galaţi a raportat cantităţile de nămol generate de la staţiile de 

epurare pe care le administrează, conform tabelului nr.17 
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Tabel nr.17CantităţI de nămol generate de la staţiile de epurare administrate de SC Apă Canal 

SA 

Denumi
re staţie 

de 
epurare 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Subst
. 

uscat
ă 

nămol 
gener

at 

Cantita
te 

nămol 
genera

t 
/%subs

t. 
uscată 

Subst
. 

uscat
ă 

nămol 
gener

at 

Cantita
te 

nămol 
genera

t 
/%subs

t. 
uscată 

Subst
. 

uscat
ă 

nămol 
gener

at 

Cantita
te 

nămol 
genera

t 
/%subs

t. 
uscată 

Subst
. 

uscat
ă 

nămol 
gener

at 

Cantitate 
nămol 

generat 
/%subst.usc

ată 

Subst
. 

uscat
ă 

nămol 
gener

at 

Cantita
te 

nămol 
genera

t 
/%subs

t. 
uscată 

Subst. 
uscată 
nămol 
gener

at 
 

Cantita
te 

nămol 
genera

t 
/%subs

t. 
uscată 

Galaţi - - 
520,7

6 t 

1462 t 
/35,62

% 

332,5
6 t 

936,25 
t 

/35,52
% 

878,5
8 t 

2468,63 t 
/35,59% 

681,7
3 t 

1913,3
6 t 

/35,63
% 

1210,
29 t 

 

3416 t 
/35,43

% 

Tecuci 
386,3

4 t 
685 t 

/56,4% 
106,2

9 t 
330,1 t 
/32,2% 

180,4
3 t 

504 t 
/35,8% 

766,2
6 t 

1939,9 t 
/39,5% 

66,49 
t 

218 t 
/30,5% 

162,1
8 t 

255 t 
/63,6% 

Tg. 
Bujor 

- - 
1,097 

t 
1,63 t 

/67,3% 
0,779 

t 
1,18 t 
/66% 

1,229 
t 

1,8 t 
/68,3% 

0,637 
t 

1,9 t 
/33,5% 

9 t 
91,35 t 
/9,86% 

Lieşti - - - - - - - - - - - - 

Pechea - - - - - - - - - - - - 

 Sursa: SC Apă Canal SA Galaţi 

Cantitatea de nămol generată în anul 2016 la nivel de operator general, a fost 
eliminată/valorificată/depozitată astfel:  

 eliminată la depozitul ecologic –85,64%, 

 valorificată prin utilizare în agricultură –3,88%, 

 depozitată pe paturi de uscare -10,48%.  
 
 

Tendinţe şi prognoze privind calitatea apei 

 

Planurile de management ale bazinelor hidrografice reprezintă principalul instrument de 

implementare a Directivei Cadru privind Apa 2000/60/CE și a majorităţii prevederilor din 

celelalte directive europene din domeniul calităţii apei. 

In judetul Galati sunt suficiente resurse de apa pentru pentru a asigura cererea de apa 
potabila. Principalele cursuri de apa din judetul Galati sunt fluviul Dunarea si raurile Siret, 
Prut si Barlad. Toate resursele de apa la nivelul judetului Galati sunt monitorizate de SGA 
Galati cu exceptia raului Siret care este monitorizat de SGA Vrancea. 
 

Calitatea apei de suprafata in general este potrivita pentru extragerea apei si folosirea ca 
apa potabila (ape de categoria a-II-a), exceptand raul Barlad. In mod curent, doar orasul 
Galati extrage apa din fluviul Dunarea.  

Apa de adancime provenind din cele mai importante fronturi de captare din partea de vest a 
judetului, respectiv fronturilede captare Vadu Rosca si Salcia-Liesti, care alimenteaza cu apa 
potabilaorasul Galati si cateva localitati mici situate in apropierea frontului de captare Salcia 
Liesti este suficienta, iar calitatea apei curente nu indica contaminare. 
 
Cu toate acestea, trebuie mentionat faptul ca in viitor, exfiltratiile din apa de rau de slaba 
calitate din adancuri, poluarea din reteaua de canalizare si poluarea agricola  pot avea un 
impact negativ asupra calitatii apelor de adancime(intre 30 si 40 m) din acviferele aluvionare 
din fronturile de captare Vadu Rosca-Salcia-Liesti. 
 
Puturile de suprafata(in special cele individuale ale populatiei) sunt poluate cu azotati. 
Aproape 60% din acestea depasesc maximul concentratiei admise.  
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De aceea masuri pe termen lung pentru a reduce poluarea cu azotati si masuri pe termen 
scurt pentru a creste gradul de conectare a populatiei la reteaua centralizata de furnizare a 
apei sunt foarte importante pentru judetul Galati. 
Calitatea apei in unele rauri este afectata in unele zone, in principal datorita activitatilor 
industriale desfasurate in bazinul hidrografic al raului, in speta deversarea de apa uzata 
netratata sau insuficient tratata.  

(Sursa: Master Plan) 

3.3 Solul şi subsolul 

Calitatea solurilor 

 
Calitatea terenurilor agricole cuprinde atât fertilitatea solului, cât şi modul de manifestare a 
celorlalţi factori de mediu faţă de plante. Clasele de calitate ale terenurilor dau pretabilitatea 
acestora pentru folosinţele agricole. 
        
Tabel nr.18 Încadrarea solurilor agricole pe clase de calitate după nota de bonitate naturală, 
pentru suprafeţele cartate, la nivelul judeţului Galaţi 

Specificaţia Clase de calitate după nota de bonitate ale solurilor fără aplicarea măsurilor pedoameliorative şi ponderarea tipurilor de 

folosinţe pe clase de calitate 

I II III IV V Total (ha) 

ha % ha % ha % ha % ha % 

Arabil 3509,08 1,17 66458,62 22,15 130273,65 44,56 73917,16 24,64 18195,73 6,07 292354,24 

Păşune - - 709,98 1,68 4574,44 10,81 21237,68 50,17 15805,13 37,34 42327,23 

Fâneaţă - - - - - - 4,00 - 0,61 - 4,61 

Vii - - 4537,04 20,80 8881,07 40,71 6859,35 31,44 1540,30 7,06 21817,76 

Livezi - - 553,73 28,36 725,56 37,17 560,43 28,71 112,44 5,76 1952,16 

TOTAL 3509,08 0,98 72259,37 20,16 144454,72 40,30 102578,62 28,62 35654,21 9,95 358456,0 

Sursa de date: Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Galaţi 

Figura nr. 24      

      

    

  Figura nr.25  
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Terenuri afectate de diverşi factori limitativi 

 

Conţinutul scăzut de carbon organic din sol afectează fertilitatea solului, capacitatea de 

reţinere a apei şi rezistenţei la compactarea solului. Compactarea reduce capacitatea de 

infiltrare a apei, solubilitatea nutrienţilor şi productivitatea şi astfel reduce capacitatea solului 

de sechestrare a carbonului. Creşterea debitului de ape de suprafaţă poate conduce la 

erodarea solului, în timp ce lipsa de coeziune din sol poate creşte riscul de eroziune datorată 

vântului. 

Tabel nr.19 Terenuri agricole afectate în judeţul Galaţi 

Nr. 

crt. 
Tipul procesului Tipuri și suprafețe afectate de diverşi factori 

1 
Terenuri agricole afectate de diverşi factori limitativi ai 

capacităţii productive (carenţă de elemente nutritive) 
30681,52 ha 

2 

Eroziunea solului datorită apei: 

 

a) Eroziune in adâncime  

 

şiroiri – 729,75 ha (0,21%); 

ogaşe – 5247,67 ha (1,50%);  

ravene – 2844,44 ha (0,82%). 

b)   Eroziune în suprafaţă 

 

slabă – 84769,52 (24,28%); 

moderată – 25655,59 ha (7,35%);  

puternică – 18018,91 ha (5,16%); 

foarte puternică -18557,68 ha (5,32%);  

excesivă – 94,22 ha (0,03%) 

3 

Compactarea secundară a solului datorită lucrărilor 

agricole necorespunzătoare 

(“talpa plugului") 

Nu deținem o centralizare în acest sens deoarece orizontul compactat în general se 

găseşte până în 30 cm şi depinde foarte mult dacă lucrările agricole se efectuează la 

aceeaşi adâncime în fiecare an. 

4 

Impermeabilizarea solului  

(pierderile din zonele agricole pentru urbanizare) 

 

Ȋn principiu pentru extinderea intravilanului în defavoarea extravilanului terenurile se scot 

din circuitul agricol, dar sunt comune care au întocmit PUG, PUZ sau diverse construcţii în 

extravilan fără scoatere, deci suprafeţele sunt mult mai mari:  


 2010 - 121.837 ha; 


 2011 - 54.699 ha; 


 2012 - 105.481 ha;  


 2013 - 107.542 ha;  


 2014 - 19.612 ha. 

5 Sărăturarea solului 20322.90 ha  

6 Acidifierea solului 987 ha 

7 Alunecări de teren 


 în brazde – 1292.58 ha (0.38%); 


 în valuri – 1378.14 ha (0.40%); 


 în trepte – 633.78 ha (0.19%). 

8 Acidifierea solului 987 ha 

Sursa de date: Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Galaţi 
 

 

La degradarea structurii solului contribuie modificarea chimismului solului, prin scăderea 

conţinutului de humus, prin alcalizarea sau acidifierea solului şi acţiunile directe de distrugere 

a elementelor structurale, printre care prăfuirea solului ca urmare a lucrării excesive sau la 

umiditate necorespunzătoare. 
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Tabel nr.20 Situaţia solurilor din judeţul Galaţi afectate de diferite activităţi industriale şi 
agricole:   

         

Nr. 
crt. 

Denumire Localizare 

Suprafaţa 
totală 

afectată 
(ha) 

Gradul de afectare 

Slab 
(ha) 

Moderat 
(ha) 

Puternic 
(ha) 

Foarte 
puternic 

(ha) 

Excesiv 
(ha) 

1.  
Afectate de 

eroziune 

Toate teritoriile comunale cu 
excepţia com. Cosmeşti, 
Lieşti, Movileni,Nămoloasa 

144029,13 81930,03 26909,81 15573,37 19444,77 
 

271,15 
 

2.  
Afectate  

de 
alunecări 

Bălăbăneşti, Bălăşeşti, 
Băleni, Băneasa, Bereşti, 
Bereşti-Meria, Cavadineşti, 
Cerţeşti, Cudalbi, Fârţăneşti, 
Frumuşiţa, Galaţi, Gohor, 
Jorăşti, Oancea, Rădeşti, 
Schela, Suceveni, Tuluceşti, 
Ţepu, Valea Mărului, 
Vânători, Vârlezi 

7109,87 
Brazde-
2070,02 

Valuri-
2657,88 

Trepte-
2061,95 

Movile-
320,02 

- 

3.  
Soluri 

sărăturate 

Barcea, Braniştea, 
Brăhăşeşti, Costache Negri, 
Drăgăneşti, Folteşti, 
Frumuşiţa, Fundeni, 
Ghidigeni, Gohor, 
Independenţa Iveşti, Lieşti, 
Măstăcani, Munteni, Pechea, 
Priponeşti, Slobozia Conachi, 
Suceveni, Tecuci, T. 
Vladimirescu, Umbrăreşti, 
Vlădeşti 

19673, 09 - - 
19673, 

09 
- - 

4.  Soluri acide 
Bereşti, Bălăbăneşti, 
Bălăşeşti,Brăhăşeşti, 
Buciumeni, Gohor 

972,00 - 972,00 - - - 

5.  

Soluri 
afectate de 
exces de 

apă 

Braniştea, Cosmeşti, Fundeni, 
Iveşti, Lieşti, Măstăcani, 
Piscu, Schela, Slobozia 
Conachi, Tecuci, T. 
Vladimirescu 

3106,36 - - 3106,36 - - 

6.  

Soluri 
afectate de 
exces/defi-

cit de 
elemente 
nutritive 

Barcea, 
Bereşti, Bălăbăneşti, 
Bălăşeşti, Băneasa, Bereşti-
Meria, Braniştea,Brăhăşeşti 
Buciumeni, Corni, Corod, 
Cosmeşti, Costache Negri, 
Cuca, Drăgăneşti, Drăguşeni, 
Folteşti, Frumuşiţa, Fundeni, 
Ghidigeni, Gohor, 
Independenţa Iveşti, Lieşti, 
Măstăcani, Movileni, Munteni, 
Oancea, Pechea, Priponeşti, 
Rediu, Schela, Slobozia 
Conachi, Smârdan, Smulţi, 
Suceveni, Şendreni, Târgu 
Bujor, Tecuci, T. 
Vladimirescu, Umbrăreşti, 
Vlădeşti 

351204,4 97557,8 227634,9 26011,72 - - 

7.  

Soluri 
afectate de 

produse 
petroliere 

Galaţi, Buciumeni, Bereşti, 
Griviţa, Independenţa Matca, 
Schela, Ţepu 

7,40 1,23 - 6,17 - - 

Sursa de date: O.J.S.P.A. Galaţi (Obs. Datele sunt aferente anului 2013) 
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Utilizare şi consumul de îngrăşăminte 

 

Creşterea cantităţilor de îngrăşăminte chimice utilizate reduce tot mai mult componentele 

organice şi humusul din sol având drept efect deteriorarea structurii pedologice şi  implicit 

contribuind la declinul complexului absorbant argilo-humic din sol. 

 

Tabel nr. 21 Situaţia utilizãrii îngrãşãmintelor pentru perioada 2012 - 2016, ȋn judeţului Galaţi 

Anul 
Ingrăşăminte chimice folosite                         

    (tone substanţã activã) 
N+ P2O5+ K2O 

(kg/ha) 

N P2O5 K2O Total Arabil Agricol 

2012 11.525 7.773 2.514 21.812 75,50 62,12 

2013 12.538 7.805 2.514 22.857 56,0 56,10 

2014 11.603 7.874 2.510 21987 76,12 62,63 

2015 11.603 7.874 2.510 21987 79,14 65,11 

2016 13.826 12.155 2.254 28.235 97,77 80,43 

Sursa de date: Direcţia pentru Agricultură Galaţi 

 

Figura nr. 26        Figura nr.27 

 

 

 

 

 

Un surplus persistent al substanţelor nutritive indică apariţia unor probleme de mediu, un 

deficit persistent indică aparţia unor probleme privind durabilitatea agriculturii. În ceea ce 

priveşte impactul asupra mediului, principalul factor determinant este mărimea absolută a 

excedentului/ deficitului de nutrient, în funcţie de practicile agricole locale de managementul 

nutritiv şi condiţiile agro-ecologice.  
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Tabel nr. 22 Ponderea suprafețelor de aplicare a ȋngrășămintelor naturale față de suprafața 

cultivată, ȋn perioada 2012 - 2016:       

                                                                                                                                                                                                                                                          

Anul 

Specificație 

Suprafața cultivată 
(ha) 

Suprafața pe care s-a aplicat 
ȋngrășăminte natural 

(ha) 

Ponderea suprafeței fertilizate 
natural 

% 

2012 306.975 7.159 2,33 

2013 307.460 1.720 0,60 

2014 307.998 8.739 2,84 

2015 303.735 1.720 0,5662 

2016 308.670 3.400 1,10 

Sursa : Direcţia pentru Agricultură Galaţi 

Figura nr. 28

 
Sursa : Direcţia pentru Agricultură Galaţi 

 

Figura nr.29 

 

 

Sursa : Direcţia pentru Agricultură Galaţi 
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Figura nr.30 

 

Sursa : Direcţia pentru Agricultură Galaţi 

Tabel nr. 23 Repartiţia solurilor pe categorii de folosinţe (suprafeţe arabile şi cultivate, tipuri de 
culturi, îngrăşăminte şi cantitatea utilizată la hectar), ȋn cursul anului 2016:   

                                                                                                                                                             
   

Nr 
crt 

Tipuri de culturi 
Suprafaţa 

- ha - 

Ingrăşăminte chimice: 

N 
(kg s.a./ha) 

P2O5 

(kg s.a./ha) 
K2O 

(kg s.a./ha) 

1. 

Cereale boabe 182.126    

d.c.- grâu  59.638 85 92 30 

     - porumb 104.075 65 57 30 

     -  orz 8.618    

     - ovăz 1.503    

2. 

Plante uleioase 73.498    

d.c.- fl. soarelui 51.192 42 64 51 

      - rapiţă 17.344    

      - soia 4.799 60 102 42 

3. 

Leguminoase pt. boabe 3.857    

d.c.: - mazăre boabe 3.174    

        - fasole boabe 605    

4. Cartofi 1.174 169 120 69 

5. Legume 8.471 155 150 75 

6. Plante medicinale 1.479    

7. Pepeni 1.516    

8. Plante  de nutreţ 14.942 75 75 66 

  Sursa : Direcţia pentru Agricultură Galaţi 
 

 
Utilizarea pesticidelor în agricultură, pe lângă avantajul obţinerii unor producţii sporite prezintă 
dezavantajul poluării mediului, fiind cea mai periculoasă sursă de impurificare a mediului prin 
vastitatea suprafeţelor pe care se folosesc şi prin toxicitatea lor ridicată.  

 
 
Tabel nr.24 Consumul de produse fitosanitare, în judeţul Galaţi, în perioada 2012 - 2016:  
 

                                                                                                . 
Nr. 

crt. 
Anul 

Produs fitosanitar, tone Total  

(tone) 

Suprafaţa 

(ha) Erbicide Fungicide Insecticide 

1. 2012 121027 207370 19149 347536 295598 

2. 2013 223441 174690 15265 413396 298323 

3. 2014 121027 207360 19149 347536 295598 

4. 2015 223441 174690 15265 413396 298323 

5. 2016 268129 183424 14501 466054 308670 
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                                                                Sursa: Direcţia pentru Agricultură Galaţi    

Figura nr.31       Figura nr. 32 

 

 

 

 

Amenajările de îmbunătaţiri funciare cuprind în principal următoarele categorii de lucrări: 

îndiguiri şi regularizări ale cursurilor de apă, amenajări de irigaţii, amenajări de desecare şi 

drenaj, lucrări de combatere a eroziunii solului şi irigaţiile. 

 

Tabel nr. 25 Situaţia suprafeţelor amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri funciare, pe unităţi 
administrative: 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
Unităţii de Administrare 

Suprafaţa amenajată la 31.12.2016 (ha) 

Irigaţii Desecare C.E.S. 

Brută Netă Brută Netă Brută Netă 

1. U.A. Galaţi Sud 120.786 120.405 51.258 42.757 71.463 69.573 

2. U.A. Târgu Bujor 16.647 16.589 7.960 6.298 89.757 84.805 

TOTAL 137433 136994 59.218 49.055 161.220 154.378 

                                          Sursa : Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Moldova Sud 
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Tabel  nr.26  Evoluția amenajărilor de îmbunătaţiri funciare, în perioada 2012-2016, în judeţul 

Galaţi: 

Specificația 

Anul (ha) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Suprafaţa irigată 38.928 30.286 14.970 34.632 22.299 

Suprafața inundabilă 0 4.000 0 0 0 

Suprafața amenajată la irigații 137.048 137.020 137.010 136.997 136.994 

Suprafața amenajată la desecare 59.218 59.218 59.218 59.218 59.218 

Suprafața amenajată cu lucrări de CES 161.220 161.220 161.220 161.220 161.220 

                               Sursa : Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Moldova Sud 

Figura  nr. 33 
 
 

Suprafaţa irigată, redusă la suprafețele de teren care necesită ȋnălțimi mici de pompare, 

fluctuează ȋn funcție de gradul de secetă.Ȋn anul 2013, Suprafața inundabilă a fost generată 

de cantitatea de precipitații care au depășit asigurarea de calcul a construcțiilor hidrotehnice 

cu rol de apărare, deversând și inundând cca. 400 ha ȋn incinta Brateșul de Sus.Agricultura 

ecologică nu încearcă doar să menţină solul într-o stare bună, fertilă şi naturală, ci totodată 

să-l facă mai bun prin folosirea de elemente nutritive adecvate, îmbunătăţirea structurii sale 

şi prin gospodărirea eficientă a apelor.   

Tabel nr.27Situația suprafeței destinate agriculturii ecologice (specializarea a 93 de operatori 

autorizați, producători, procesatori) raportatã la suprafața agricolã totalã, în perioada 2012-

2016, la nivelul județului Galați.                                                                                                                                
Anul Suprafaţa agricolă totală Suprafața destinată agriculturii ecologice 

2012 351.088 12.284,41 

2013 351.035 15.972,03 

2014 351.032 23.119,0 

2015 351.032 12.761,1 

2016 351.020 13.197,75 

Sursa : Direcţia pentru Agricultură Galaţi 
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   Figura nr.34 

 

Sursa : Direcţia pentru Agricultură Galaţi 

 

3.4 Resursele materiale şi managementul deşeurilor 

Deşeurile municipale generate în judeţul Galaţi sunt de tipul:  

 deşeuri menajere colectate în amestec şi separat de la populaţie; 

 deşeuri asimilabile celor menajere colectate din industrie, comerţ şi instituţii; 

 deşeuri stradale; 

 deşeuri din pieţe; 

 deşeuri din grădini şi parcuri 

 deşeuri din construcţii şi demolări. 
La nivelul anului 2015, în judeţul Galaţi au fost colectate 119292 tone de deşeuri municipale 
(tabelul 6.6.1.1 şi figura 6.6.1.1), în amestec şi separat de la populaţie şi agenţi economici. 
Faţă de cantitatea de deşeuri municipale generată în anul 2014, în 2015 aceasta  a 
înregistrat o scădere de aproximativ 2,8 %. 
De asemenea, a fost estimată o cantitate de 1716 tone de deşeuri menajere generate de 
populaţia care nu este deservită de servicii de salubritate pentru anul 2015.  
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Tabel nr.28  Deşeuri municipale generate în perioada 2011-2015 (mii tone) 
 

 Deşeuri municipale 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Deşeuri menajere și asimilabile colectate 
1=1.1+1.2 

158,96 127,14 122,71 122,05 119,292 

 în amestec 156,90 126,34 121,84 120,76 117,36 

 selectiv 2,06 0,803 0,87 1,294 1,932 

2 Deşeuri din servicii municipale (stradale, 
pieţe, grădini, parcuri şi spaţii verzi) 

10,68 10,38 9,12 5,379 7,048 

3 Deşeuri din construcţii şi demolări 16,64 9,18 8,22 8,66 7,031 

4 Total deşeuri municipale colectate 
4=1+2+3 

186,28 146,7 140,05 136,1 133,371 

5 Deşeuri menajere generate şi 
necolectate (estimat)* 

10,90 8,937 5,955 1,969 1,716 

6 Total deşeuri municipale generate 6=4+5 197,18 155,64 146,00 138,07 135,087 

 

* Cantitatea de deşeuri generată şi necolectată a fost estimată folosind indicatorii de generare stabiliţi de ANPM şi anume: 0,9 
kg/loc/zi în mediul urban şi 0,4 kg/loc/zi în mediul rural 

 Sursa de date  Baza de date Medius şi SIM-SD- Statistica deşeurilor 2012-2015 
 

Figura nr.35 Structura deșeurilor municipale generate în perioada 2011-2015(%) 
 

 

 

În anul 2015 au fost colectate de către municipalităţi, prin intermediul operatorilor de 
salubrizare autorizaţi sau al serviciilor de gospodărire din cadrul unor primării, o cantitate de 
133371 tone deşeuri, cu aproximativ 2% mai puțin faţă de 2014.  
 
Tabel nr.29 Deşeuri totale colectate de municipalităţi în anul 2015 (tone) 

DEŞEURI  MUNICIPALE COLECTATE CANTITATE COLECTATA PROCENT % 

Deşeuri menajere (1) 119292 89,45 

Deşeuri din servicii publice (2) 7048 5,28 

Deşeuri din construcţii şi demolări (3) 7031 5,27 

Total 133371 100 

                                                                       Sursa  Baza de date SIM- SD- Statistica deşeurilor 2015 
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Tabel nr. 30Deşeuri menajere colectate în amestec în anul 2015 (tone) 
DEŞEURI MENAJERE COLECTATE ÎN AMESTEC  CANTITATE COLECTATĂ PROCENT % 

Deşeuri menajere de la populaţie  102620 87,43 

Deşeuri menajere de la agenţii economici  14744 12,57 

Total 117364 100 

Sursa de date  Baza de date SIM- SD- Statistica deseurilor 2015 
 

 

Tabelul nr. 31 Evoluția gradului de conectare la serviciul de salubritate în perioada 2011-2015 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Gradul de conectare la servicii de 
salubritate(%) din care: 

81,38 91,03 94,40 97,4 97,73 

% mediul urban 91,44 99,06 100 100 100 

%mediul rural 69,22 80,7 87,22 94,28 95 

         Sursa de date  Baza de date Medius şi SIM-SD- Statistica deşeurilor 2012-2015 
 

 

Tabel  nr.32 Evolutia cantității de deșeuri colectată selectiv de la populație în perioada 2011-
2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Cantitatea de deșeuri municipale 
colectate selectiv(tone) 

2064,23 803,2 870,32 1294 1932,5 

Cantitatea de deșeuri municipale 
reciclate(tone) 

2075,68 720,44 896,68 1252 1929,2 

          Sursa de date  Baza de date Medius si SIM-SD- Statistica deseurilor 2012-2015 

În  municipiul Galaţi, în anul 2016, activitatea de salubrizare a fost asigurată de către 

Serviciul Public ECOSAL organizat în subordinea Consiliului Local Galați. În baza 

contractelor încheiate cu asociaţiile de locatari şi/sau proprietari, populaţie şi agenţi 

economici se realizează colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor municipale la 

depozitul ecologic de deşeuri municipale al municipiului Galaţi de la Tirighina.  

În municipiul Tecuci, colectarea deșeurilor municipale de la populație și agenți economici  a 

fost efectuată de către SC Ecoprest Tec SRL. Eliminarea finală a deşeurilor urbane se face 

la depozitul neconform de deşeuri municipale al municipiului Tecuci de la Rateş. 

Tabel nr. 33 Date privind deşeuri municipale depozitate în depozite urbane neconforme 
 

Denumire depozit Cantitate 
deşeuri 

depozitată în 
2012 
(tone) 

Cantitate deşeuri 
depozitată în 

2013 
(tone) 

 

Cantitate deşeuri 
depozitată în 

2014 
(tone) 

 

Cantitate deşeuri 
depozitată în 

2015 
(tone) 

 

Cantitate deşeuri 
depozitată în 

2016 
(tone) 

 

Tirighina- Galați- 
conform 

115011,08 98769,92 102857,51 106438,45 102599,64 

Rateş-Tecuci 37021,88 40725,72 45186, 01 61794,41 90565,28 

Total depozitat 152032,96 139495,64 148043,52 168232,86 193164,92 

Sursa de date  aplicaţia SIM- SD- Statistica deşeurilor 2012-2014 și declarațiile operatorilor de depozit 
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Figura nr.36 Evoluţia cantităţilor de deşeuri municipale depozitate în perioada 2011-2015 

 
              

În municipiul Galaţi şi Tecuci s-a optat pentru amplasarea containerelor tip în zona punctelor 
gospodăreşti de colectare a deşeurilor menajere sau în zone cu trafic intens (intersectii, 
pieţe), colectarea făcându-se pe 3-4 fracţii (hârtie-carton, PET, sticlă, metal). 
În judeţul Galaţi colectarea selectivă a fost extinsă în mediul rural, în localităţile Schela, 
Iveşti, Folteşti şi Bălăşeşti, urmare şi a implementării unor proiecte finanţate din fonduri 
preaderare. 
 
Tabel nr.34 Informații specifice privind deșeurile municipale, în perioada 2011-2015 
 2011 2012 2013 2014 2015 

Gradul de conectare la serviciul de salubritate% 81.38 91.03 94.4 97,4 97,73 

- mediul urban 91.44 99.06 100 100 100 

- mediul rural 69.22 80.7 87.22 94,28 95 

Cantitatea de deșeuri municipale colectate 
selectiv(tone) 

2064.229 803.197 870.317 1294 1933 

Cantitatea de deșeuri municipale reciclate(tone) 2075.683 720.437 896.68 1252 1929 

Cantitatea de deșeuri biodegradabile din 
deșeurile municipale depozitate( tone) 

117944 79946 83527.48 79608 76678 

Numărul de depozite municipale conforme în 
operare 

0 1 1 1 1 

Numărul stațiilor de sortare existente și 
funcționale 

1 2 2 1 1 

Numărul stațiilor de compostare existente și 
funcționale 

1 2 2 1 1 

 
Cel mai mare volum de deşeuri biodegradabile se generează în mediul rural şi este 
recomandabil ca în aceste zone să se realizeze compostarea individuală (reutilizarea 
materiilor biodegradabile în propriile gospodării). 
 
Principalele activităţi generatoare de deşeuri industriale la nivelul judeţului Galaţi sunt: 
metalurgia, construcţiile şi reparaţiile navale, industria construcţiilor metalice şi a produselor 
din metal, industria alimentară, producţia de mobilier, transporturile. 
În prezent, o parte din deşeurile industriale nepericuloase generate de operatorii economici 
din judeţul Galaţi, pentru care nu s-a găsit o metodă de valorificare, sunt eliminate prin 
depozitare în cadrul depozitelor de deşeuri municipale în funcţiune de la Rateş Tecuci şi 
Tirighina Galaţi, conform prevederilor legale. 
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Tabel  nr.35 Cantităţile de deşeuri industriale nepericuloase generate în perioada 2011 – 2015   
Activitatea economică generatoare Cantitatea generată (tone/an) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Industria prelucrătoare 798766,77 622075,66 699368,2 780980,68 1022586 

Producţia, transportul şi distribuţia de 
energie electrică şi termică, gaze şi apă 
caldă 

1147,23 
 

746,34 937,78 506,40 89,87 

Alte activităţi 7958,81 12243,65 3110,89 6155,58 7583,25 

Total 807872,81 635065,65 703416,87 787642,66 1030259,12 

Sursa: Aplicaţia SIM – Statistica deseurilor şi rapoarte ANPM 
 

Deşeurile periculoase reprezintă o problemă, atât prin cantităţile de deşeuri produse, cât şi 
datorită diversităţii compoziţiei şi a modului în care sunt gestionate. 
 
Tabel  nr.36 Cantităţile de deşeuri industriale periculoase generate în perioada 2011 – 2015 

Activitatea economică generatoare  Cantitatea generată (tone/an) 

2011 2012 2013 2014 2015 

Industria prelucrătoare 5874.17 1669.7 7261,2 19113,97 24951,77 

Producţia, transportul şi distribuţia de 
energie electrică şi termică, gaze şi apă 
caldă 

17.65 
 

42.88 
 

12.7 
16,79 0,56 

Alte activităţi 539.74 2344.71 953,05 846.67 656,44 

Total 6431.56 4057.29 8226,95 19977.43 25608,77 

Sursa: Aplicaţia MEDIUS- ANPM 
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3.5 Protecţia naturii şi biodiversitatea 
 Arii naturale de interes naţional din judeţul Galaţi 
 
Figura nr.37 Reţeaua de arii naturale protejate de la nivelul judeţului Galaţi 

 
 
 
 
 
 Figura nr.38 Evoluţia ariilor protejate 
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Suprafaţa totală la nivelul judeţului Galaţi ocupată de ariile naturale de interes naţional este 
de 91,71 km2. Din anul 2004 până în prezent nu au mai fost desemnate arii protejate de 

interes naţional. Ȋn anul 2016 a fost actualizat setul de date în ceea ce priveşte suprafaţa 
ariilor protejte, în conformitate cu OUG 49/2016, suprafaţa ariilor naturale de interes naţional 
fiind de 110,52km2. 
 
Tabel nr.37 Arii naturale protejate de interes naţional 

 
Nr. 
ctr. 

Cod Aria protejată Localizare Suprafaţa 
(km

2
) 

1. 2.402. Dunele de nisip de la Hanu Conachi Comuna Fundeni, satul Hanu Conachi 2,49 

2. 2.403. Pădurea Gârboavele Comuna Tuluceşti 2,79 

3. 2.404. Pădurea Breana-Roşcani Comuna Băneasa 1.55 

4. 2.405. Locul fosilifer Tirighina-Barboşi Municipiul Galaţi 0.01 

5. 2.406. Locul fosilifer Rateş Municipiul Tecuci 0.04 

6. 2.407. Pădurea Fundeanu Comuna Drăguşeni 1.88 

7. 2.408. Pădurea Talasmani Oraşul Bereşti 0.59 

8. 2.409. Pădurea Buciumeni Comunele Buciumeni şi Brăhăşeşti 0.67 

9. 2.410. Ostrovul Prut* Municipiul Galaţi 0.82 

10. 2.411. Balta Potcoava Comuna Braniştea 0.61 

11. 2.412. Balta Talabasca Comuna Tudor Vladimirescu 2.80 

12. 2.413. Locul fosilifer Bereşti Oraşul Bereşti 0.71 

13. 2.414. Lunca joasă a Prutului* Comuna Cavadineşti 11.99 

14. 2.415. Lacul Pochina* Comuna Suceveni 0.70 

15. 2.416. Lacul Vlăscuţa* Comuna Măstăcani 0.73 

16. 2.417. Pădurea Pogăneşti Comuna Băneasa 0.33 

17.  Pădurea Merişor - Cotul Zătuanului Comuna Movileni 0,70 

18.  Parcul Natural „Lunca Joasă a Prutului 
Inferior” 

Cavadineşti, Suceveni, Oancea, Măstăcani, 
Vlădeşti, Folteşti, Frumuşiţa, Tuluceşti, Galaţi 

81,09 

 
Arii de interes comunitar (NATURA 2000) la nivelul judeţului Galaţi 
 
La nivelul anului 2016 a fost desemnată o arie de protecţie specială avifaunistică -
ROSPA0167 Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbovăţului, care se suprapune cu 
ROSCI0360 Râul Bârlad între Zorleni şi Gura Gârbovăţului, prin H.G. nr.663/2016 privind 
instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială 
avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura2000 în România, iar 
prin ajustǎrile şi corecţiile pentru ȋmbunǎtǎţirea preciziei limitelor ariilor protejate pe teritoriul 
judeţului se suprapun 14 situri de importanţă comunitară şi 5 arii de protecţie specială 
avifaunistică. 
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Tabel nr.38 Arii de interes comunitar (NATURA 2000) din judeţul Galaţi 

Nr. crt. Judeţ/judeţe 
Codul 
Sitului 

Numele Sitului 
Suprafaţa în 

jud. Galaţi (km
2
) 

2007-2011 

Suprafaţa în 
jud. Galaţi 

(km
2
) 

2011-2015 

Suprafaţa în 
jud. Galaţi 

(km
2
) 

2016 

         Siturile de importanţă comunitară din judeţul Galaţi   

1.  Galaţi ROSCI0072 
Dunele de nisip de la Hanul 

Conachi 
2,17 2,417 2,49 

2.  Galaţi ROSCI0105 Lunca Joasă a Prutului 56,56 58,517 57,53 

3.  Galaţi ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni 0,86 0,86 0,86 

4.  Galaţi ROSCI0139 Pădurea Breana-Roşcani 1,51 1,568 1,55 

5.  Galaţi ROSCI0151 Pădurea Gârboavele 2,17 2,191 2,20 

6.  
Vrancea Galaţi Bacău 

Brăila 
ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior 0,57 122,895 122,11 

7.  Galaţi ROSCI0163 Pădurea Mogoş-Mâţele 0,65 0,649 0,66 

8.  Galaţi ROSCI0165 Pădurea Pogăneşti 1,76 1,809 1,74 

9.  Galaţi ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani 0,62 0,534 0.54 

10.  Galaţi ROSCI0178 Pădurea Torceşti 1,32 1,299 1.32 

11.  Galaţi ROSCI0315 Lunca Chineja 0 9,449 4.22 

12.  Vrancea Galaţi ROSCI0334 
Pădurea Buciumeni - 

Homocea 
0 20,47253 20.70 

13.  Vaslui, Galaţi ROSCI0360 
Râul Bârlad între Zorleni şi 

Gura Gârbovăţului 
0 6,4235 6.15 

14.  Iaşi, Vaslui, Galaţi ROSCI0213 Râul Prut < 0,011 < 0,011 0,05 

15.  
Tulcea Constanţa 

Galaţi 
ROSCI0065 Delta Dunării 

< 0,024 
 

< 0,024 
 

0 

Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică din judeţul Galaţi  
 

16.  Galaţi 
ROSPA007

0 
Lunca Prutului-Vlădeşti-

Frumuşiţa 
76,57 143,89 146 

17.  Galaţi,Vrancea, Brăila 
ROSPA007

1 
Lunca Siretului Inferior 255,61 240,848 243,61 

18.  Galaţi 
ROSPA012

1 
Lacul Brateş 0 156,82 

158,79 
 

19.  Galaţi,Vaslui 
ROSPA013

0 
Maţa-Cârja-Rădeanu 0 19,50 19,53 

20.  Galaţi, Vaslui 
ROSPA003

1 
Râul Bârlad între Zorleni și 

Gura Gârbăvoțului 
0 0 6.15 

21.  
Galaţi, Tulcea, 

Constanţa 
ROSPA003

1 
Delta Dunării şi Complexul 

Razim-Sinoe 
< 0,024 < 0,024 0 

 
Pe teritoriul judeţului Galaţi, la nivelul anului 2016, un număr de 10 arii naturale protejate 
sunt atribuite ȋn custodie ȋn baza convenţiilor de custodie ȋncheiate ȋn conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 
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Tabel nr.39 Ariile naturale protejate de pe teritoriul judeţului Galaţi care nu necesită structuri de 
administrare şi sunt atribuite în custodie 

 
 

Nr. 
crt. 

Denumire arie 
naturală 
protejată 

Categoria ariei 
naturale protejată  

Arie naturală peste care se suprapune Nume custode 

1 
Lunca Siretului 
Inferior 

de interes 
comunitar 
(ROSPA0071) 

ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanu 
Conachi, ROSCI0162 Lunca Siretului 
Inferior, rezervaţia naturală Balta 
Potcoava, rezervaţia naturală Balta 
Tălăbasca,  

Asociaţia pentru Conservarea 
Diversităţii Biologice Vrancea 

2 
Pădurea 
Gârboavele 

de interes naţional 
(rezervaţie 
naturală) 

ROSCI0151 Pădurea Gârboavele Consiliul Judeţului Galaţi 

3 
Pădurea Balta 
Munteni 

de interes 
comunitar 
(ROSCI0134) 

  
Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor 
şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) 
Galaţi  

4 
Pădurea Mogoş 
Mâţele 

de interes 
comunitar 
(ROSCI0163) 

  
AJVPS Galaţi 

5 
Pădurea 
Torceşti 

de interes 
comunitar 
(ROSCI0178) 

  

AJVPS Galaţi 

6 
Pădurea 
Buciumeni 
Homocea 

de interes 
comunitar 
(ROSCI0334) 

Rezervaţia naturală Pădurea Buciumeni 

AJVPS Galaţi 

7 
Pădurea 
Breana-Roşcani 

de interes 
comunitar 
(ROSCI0139)  

Rezervaţia naturală  Breana-Roşcani  Asociaţia Green East Corridor 

8 
Pădurea 
Fundeanu 

de interes naţional 
(rezervaţie 
naturală) 

  

Consorţiul format din Asociaţia 
Human Nature Direcţia Silvică 
Galaţi   şi Asociaţia Judeţeană a 
Pescarilor Sportivi Galaţi  

9 
Pădurea 
Tălăşmani 

de interes 
comunitar 
(ROSCI0175) 

Rezervaţia naturală Pădurea Tălăşmani 

Consorţiul format din Asociaţia 
Human Nature Direcţia Silvică 
Galaţi   şi Asociaţia Judeţeană a 
Pescarilor Sportivi Galaţi  

10 
Pădurea 
Pogăneşti 

de interes 
comunitar 
(ROSCI0165) 

Rezervaţia naturală Pădurea Pogăneşti Direcţia Silvică Galaţi 

 
 
Aria naturală protejată de pe teritoriul judeţului Galaţi care necesită structură de administrare 
este Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior.  
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Tabel nr.40 Stadiul îndeplinirii obligaţiilor custozilor/administratorilor ariilor naturale protejate                                                                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.Ctr. Aria/Arii protejate  Custode Regulament Plan de management 

1  ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior 

 ROSCI0161 Lunca Siretului Inferior 

 ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanu 
Conachi 

 Rezervaţia naturală Balta Potcoava 

 Rezervaţia naturală Balta Talabasca 

Asociaţia pentru Conservarea 
Diversităţii Biologice Vrancea  
 

DA – elaborat şi 
aprobat 

 DA – Elaborare prin proiectul “Siretul Verde – crearea sistemului de 
management integrat Natura 2000 pentru SPA Lunca Siretului Inferior si 
ariile protejate suprapuse” cofinanţat prin POS Mediu – Axa 4  

2  ROSCI0134 Pădurea Balta-Munteni,   

 ROSCI0178 Pădurea Torceşti, 

 ROSCI0163 Pădurea Mogoş Mâţele 

 Rezervaţia naturală Pădurea Buciumeni  

Asociaţia Judeţeană  
a Vânătorilor şi  
Pescarilor Sportivi Galaţi  
 

DA – elaborat şi 
aprobat 

DA – Elaborate prin proiectul  “Protejarea pădurilor- Conservarea 
biodiversităţii şi conştientizarea publicului” co-finanţat  prin POS Mediu – Axa 
4,   aprobate prin Ordin de Ministru nr. 1080/08.06.2016, nr. 
1059/07.06.2016, nr. 1056/07.06.2016, nr. 1058/07.06.2016    

3.   ROSCI0175 Pădurea Tălăşmani   

 Rezervaţia naturală Pădurea Fundeanu  

Consorţiul format din Asociaţia 
Human Nature Direcţia Silvică 
Galaţi   şi Asociaţia Judeţeană 
a Pescarilor Sportivi Galaţi 

DA – elaborat şi 
aprobat 

DA  - Elaborat prin proiectul “Conservarea biodiversităţii în ariile naturale 
protejate: Pădurea Breana Roşcani, Pădurea Pogăneşti,Pădurea 
Fundeanu,Pădurea Tălăşmani,Pădurea Camniţa”,  co-finanţat  prin POS 
Mediu – Axa 4,   aprobate prin Ordin de Ministru nr.873/10.05.2016, 
respectiv nr.877/10.05.2016  

4.   ROSCI0165  Pădurea Pogăneşti 
 

Direcţia Silvică Galaţi DA – elaborat şi 
aprobat 

DA  - Elaborat prin proiectul “Conservarea biodiversităţii în ariile naturale 
protejate: Pădurea Breana Roşcani, Pădurea Pogăneşti,Pădurea 
Fundeanu,Pădurea Tălăşmani,Pădurea Camniţa”,  co-finanţat  prin POS 
Mediu – Axa 4,  aprobat prin Ordin de Ministru nr.871/10.05.2016  

5.  ROSCI0139  Pădurea Breana-Roşcani 
 

Asociaţia Green East Corridor DA – elaborat şi 
aprobat 

DA  - Elaborat prin proiectul “Conservarea biodiversităţii în ariile naturale 
protejate: Pădurea Breana Roşcani, Pădurea Pogăneşti,Pădurea 
Fundeanu,Pădurea Tălăşmani,Pădurea Camniţa”,  co-finanţat  prin POS 
Mediu – Axa 4,  aprobat prin Ordin de Ministru nr.210/08.02.2016 

6.  ROSCI0151 Pădurea Gârboavele  Consiliul Judeţului Galaţi   DA – elaborat şi 
aprobat 

DA -  Elaborat prin proiectul SALVAŢI aria protejatã Pădurea Gârboavele 
implementat în 2010-2012, co-finanţat  prin POS Mediu – Axa 4,   aprobat 
prin Ordin de Ministru nr.923/17.05.2016 
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Starea pădurilor 
 
Suprafaţa fondului forestier al judeţului Galaţi 
Suprafaţa totală a judeţului Galaţi este de cca.446.600 ha, din care suprafaţa ocupată de 
fondul forestier este de cca. 36500 ha.La data de 31.12.2016 suprafaţa fondului forestier 
proprietate publică a statului aflată în administrarea Direcţiei Silvice Galaţi era de 20526 ha, 
iar suprafaţă totală retrocedată de 16709 ha. Faţǎ de suprafaţa totalǎ a judeţului Galaţi 
procentul ocupat de  suprafaţa fondului forestier este de 8,17 %. 
  
Figura nr.39 Suprafaţa fondului forestier în judeţul Galaţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              Sursa: Direcţia Silvică Galaţi 
 

 
La nivelul Judeţului Galaţi suprafeţele de fond forestier proprietate publică a statului, 
gestionate de Direcţia Silvică Galaţi s-au diminuat cu aproximativ 8% în intervalul 2008 - 
2016 ca efect al retrocedărilor către foştii proprietari. 
 
Tabel nr.41 Distribuţia pădurilor după principalele forme de relief 
 

Forma de relief Anul 2014 
Anul 2016 (ha) 

Deal 440,6 
426,1 

Luncă şi ostroave 2.974,0 
3394,7 

Câmpie 17.514,2 16857,2 

TOTAL 20.928,8 20.678 

                                 
                                                           Sursa: DS Galaţi, O.S. IRI Vrancea  

 

Tabel nr.42 Distribuţia pădurilor pe specii/grupe de specii pentru anul 2016 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Specia/grupe de specii Anul 2016 (ha) 

răşinoase 143,92 

fag 12 

stejar 3416,76 

diverse specii tari 13324,26 

diverse specii moi 3781,06 

TOTAL 
20678 

91.8% 

8.17% 

Suprafaţa fondului forestier raportată la suprafaţa judeţului Galati 

Suprafata
totala a
judetului Galati

Suprafata
fondului
forestier
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Sursa: DS Galaţi, O.S. IRI Vrance 

Tabel nr. 43 Distribuţia pădurilor pe tipuri funcţionale pentru anul 2016 

Tipul funcţional Anul 2016 (ha) 

Tip I-II fără exploatare masă lemnoasă şi sau lucrări de conservare 3823,4 

Tip III-VI păduri în care se exploatează masă lemnoasă 16854,6 

TOTAL 
20678 

                                                                                                                   Sursa: DS Galaţi, O.S. IRI Vrancea 
 
 

Suprafeţe de păduri regenerate   

Folosirea optimă a factorilor de vegetaţie pentru obţinerea unor producţii de lemn 
importante calitativ şi cantitativ, dar şi îndeplinirea obiectivelor de protecţie a mediului 
implică deseori intervenţii în modificarea compoziţiei pădurilor. Există multe situaţii când 
este necesar să se recurgă la împădurirea anumitor suprafeţe pe cale artificială: în cazul 
culturilor cu cicluri scurte de producţie, când se aplică tratamentul tăierilor rase, în arborete 
degradate, datorită gospodăririi necorespunzătoare a unor păduri etc. 

Tabel nr. 44 Suprafeţe de păduri regenerate la nivelul judeţului Galaţi 

Tipuri de regenerare 

Suprafaţa (ha) 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Naturală 372,4 342,9 328,3 289,3 405 279.3 

Artificială 125 93 145 87 122 167 

TOTAL 497,4 435,9 473,3 376,3 527 446.3 

                                 Sursa: DS Galaţi, O.S. IRI Vrancea 

 

Suprafeţe din fondul forestier naţional parcurse cu tăieri 
 
Fondul forestier cuprinde păduri şi alte terenuri împădurite, clasificat în funcţie de tipul de 
pădure şi de disponibilitatea de furnizare a lemnului. Faţǎ de suprafaţa totalǎ a judeţului 
Galaţi procentul ocupat de  suprafaţa fondului forestier este de 8,17 %. 
 
Tabel  nr. 45 Suprafaţa de pădure parcursă de tăieri 

Tipuri de tăieri 
Suprafaţa parcursă cu tăieri (ha) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Suprafaţa totală parcursă cu tăieri, din care:  6107 6541 6695 6385 6300 

Tăieri de regenerare în codru, din care:  35 80 8 94 237 

- tăieri succesive  - - - -  

- tăieri progresive  35 80 8 25 132 

- tăieri grădinărite  - - - -  

Tăieri rase  56 29 43 69 115 

Tăieri de regenerare în crâng  352 320 413 311 311 

Tăieri de substituiri-refacere a arboretelor slab productive 
şi degradate  

25 37 25 29 8 

Tăieri de conservare 43 22 40 76 385 

Tăieri produse accidental 1512 893 411 183 124 

Tăieri de transformare a păşunilor împădurite - - - - - 

Tăieri de îngrijire în arborete tinere 1298 1428 1602 1105 1357 

Tăieri de igienizare 2786 3732 4153 4587 3868 

               Sursa: DS Galaţi,OS IRI Vrancea 
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  Tabel  nr. 46 Categorii de păduri parcurse de tăieri 

Categorii de 
păduri 

Anul 2012 (mii 
mc) 

Anul 2013   (mii 
mc) 

Anul 2014   (mii 
mc) 

Anul 2015   (mii 
mc) 

Anul 2016  (mii 
mc) 

Răşinoase 0,2 0,3 0 1 0,3 

Fag 0,7 0,3 0,6 0,5 0,2 

Stejar 5,4 5,9 4,9 5,6 6,4 

Diverse specii 
tari 

32,5 29,8 37,3 34,8 20,9 

Diverse specii 
moi 

21,8 19,3 22,4 24,5 24,5 

TOTAL 60,6 55,6 65,2 66,4 53,3 

                                                                                     Sursa: Institutul Naţional de Statistică, DS Galati, OS IRI Vrancea 

 

Tabel  nr.47 Suprafaţa forestieră afectată de incendii 

 

Factor de afectare a pădurilor 
Suprafaţa afectată (ha) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Incendii 
22 8 2 38 6 

Sursa: DS Galaţi  

 
 

Suprafaţa zonelor cu deficit de vegetaţie forestieră 
 
Judeţul Galaţi este încadrat în zona cu deficit de vegetaţie forestieră, având un procent total 
de ocupare cu păduri de aproximativ 8,15. 
   
Tabel nr.48 

Judeţ Procent de ocupare cu păduri 

Galaţi 8,17% 

                                                                                         Sursa: DS Galaţi  

   
3.6 Radioactivitatea mediului 
 
Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului Galaţi face parte din Reţeaua Naţională de 
Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM) aflată în componenţa  sistemului integrat 
de supraveghere a poluării mediului de pe teritoriul României. Statia derulează un program 
standard de supraveghere a radioactivităţii mediului  de 11 ore/zi. 
La nivelul APM Galați se monitorizează permanent, radioactivitatea mediului prin măsurători 
beta globale specifice de aer, prin aerosoli, depuneri atmosferice umede şi uscate, ape de 
suprafaţă, sol, necultivat şi cultivat, vegetaţie spontană precum şi prin măsurători de debit 
doză gamma pentru aer. 

 
Tabel  nr.49 Rezultatele programului standard de supraveghere în anul 2016 

 

Factor  de mediu U.M. 
Limită 

atenţionare/avertiz
are 

Media anuală 
Maxima 
lunară 

Luna maximei 

Aerosoli  atmosferici Bq/m
3 

 
10/50 0.88 3,6 9 

Debit doză gamma in mGy/h  0.099 0,154 10 
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aer 0,250/1,0 

Depuneri  
atmosferice 

Bq/m
2
/zi 

 
200/1000 

1.15 26,6 11 

Apă brută (Dunăre) Bq/l 
 

2/5 
0.184 0,362 10 

Apă potabilă Bq/l 2/5 - - - 

Vegetaţie Bq/kg - 252.2 479 7 

Sol Bq/kg - 735 897,6 12 

 
 
 

Valorile înregistrate în judeţul Galaţi, pe parcursul anului 2016 nu au depăşit nivelele de 
notificare operaţionale, fiind mai mici decât pragurile de atenţionare şi nu s-au înregistrat 
evenimente de contaminare radioactivă a mediului. 

Ȋn anul 2016, concentraţiile calculate ale izotopilor radioactivi naturali, Radon şi Thoron,  s-au 
situat în limitele specifice teritoriului judeţului, valoarea medie anuală fiind de 2388,92 

mBq/m3 pentru Rn și 133,04 mBq/m3 pentru Tn, ȋn scădere față de anul anterior. 
 

 
 

3.7 Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice 
 
Inundaţiile grave constituie cel mai obişnuit tip de dezastru natural. Schimbãrile climatice, 
inclusiv creşterea în intensitate a ploilor abundente, provoacã revãrsãri ale râurilor şi 
inundaţii devastatoare în anumite zone. 
Strategia şi politica naţională în domeniul gospodăririi apelor are drept scop realizarea unei 

politici de gospodărire durabilă a apelor prin asigurarea protecţiei cantitativă și calitativă a 
apelor, apărarea împotriva acţiunilor distructive ale apelor, precum și valorificarea 
potenţialului apelor în raport cu cerinţele dezvoltării durabile a societăţii şi în acord cu 
directivele europene în domeniul apelor. 
În vederea stabilirii acţiunilor concrete pentru implementarea Directivei 60/2007 privind 
evaluarea şi gestionarea riscurilor la inundaţii, s-a elaborat Strategia naţională de 
management al riscului la inundaţii pe termen mediu si lung, aprobată prin H.G.  nr. 
846/2010. 
Pe baza Strategiei Naționale de Management al Riscului la Inundații s-au elaborat Planurile 

pentru Prevenirea, Protecția și Diminuarea Efectelor Inundațiilor (PPPDEI), conform 
cerințelor Directivei 2007/60/CE  (Directiva Inundații), în scopul reducerii riscului de 

producere a dezastrelor naturale (inundaţii) cu efect asupra populației, prin implementarea 
măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone, pe termen mediu (2020). Pe baza acestora 
se vor actualiza/dezvolta Planurile de Amenajare ale bazinelor hidrografice şi Planurile de 
Management al Riscului la Inundaţii. Administraţia Bazinală de Apă Prut-Bârlad, a realizat 
Master Planul privind managementul riscului la inundaţii în concordanţă cu Strategia 
Naţională de management a riscului la inundaţii. 
Abordarea actuală a managementului riscului la inundaţii se concentrează pe protecţia 
împotriva inundaţiilor, de răspuns la situaţii de urgenţă, precum şi evitarea şi reducerea 
riscului la inundaţii. 
 
Tabel nr.50 Număr localităţi urbane afectate de inundaţii  

 
Anul Nr. evenimente inregistrate 

2010 S-au înregistrat 2 evenimente, produse în perioada  iunie şi  iulie  2010 ca urmare a viiturilor simultane propagate pe 
cursurile de apã: fluviul Dunãre (viitura istoricã), Siret şi Prut, precum şi de amploarea fenomenului de remuu pe râurile 
Siret şi Prut 

2011 Nu s-au înregistrat inundaţii cu producerea de pagube 

2012 Nu s-au înregistrat inundaţii cu producerea de pagube 

2013 S-au înregistrat 3 evenimente produse de inundaţii ca urmare a precipitaţiilor în aversã care au condus la scurgeri 
importante de pe versanţi 
Perioadele producerii fenomenelor hidrometeorologice periculoase au fost: 
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 21 mai-14 iunie ; 11-13 septembrie şi 17-19 septembrie   

2014 Nu s-au înregistrat inundaţii cu producerea de pagube 

2015 In luna noiembrie, în municipiul Tecuci, datoritã precipitaţiilor cãzute şi inexistenţei sistemului de canalizare au fost 
semnalate inundaţii în 3 curţi 

2016 S-au înregistrat 2 evenimente, produse în perioada 2-14 iunie şi  11-14 octombrie ca urmare a precipitaţiilor abundente, 
scurgerilor de ape pluviale, revărsare râuri  Siret, Suhu, Zeletin şi refulare canalizări. Au fost afectate 3 localităţi urbane, 
respectiv Tecuci, Bereşti, Târgu Bujor 

Sursa:http://www.prefecturagalati.ro-Situaţii de urgenţã; INHGA 

 
Precipitaţiile atmosferice înregistrate la staţiile meteorologice Galaţi şi Tecuci, comunicate de 
Administraţia Naţională de Meteorologie Centrul Meteorologic Regional Moldova, sunt redate 
mai jos . 
 
Tabel  nr.51 Cantităti lunare de precipitaţii înregistrate la staţiile meteo Galaţi şi Tecuci  

Anul/ 
luna 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Stația meteorologicã Galați 

2010 43,6 56,5 34,9 16,6 80,2 99 73 6,2 57,6 101,2 23 90,6 

2011 50,9 26,1 2 53,4 34,4 85,8 10,4 24,6 1 18,6 0,6 324,1 

2012 63 49,4 10,3 31,5 81,6 59,4 49,2 47,4 32,4 29,1 18,7 587,3 

2013 76,4 40,5 59,1 41,6 35 80,6 53,6 20,8 51,4 69,6 28,2 560 

2014 78,9 4,9 40,1 55,6 82,2 42 44,8 30,8 5,8 45,9 78,6 601 

2015 24,1 44,5 76,5 37,2 11 59,8 22,4 24 24 92,2 122,4 1,6 

2016 51,3 18,8 49 53,8 58,2 70,8 23 32,8 111 207,8 61,2 2,8 

Anul/ 
luna 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Stația meteorologicã Tecuci 

2010 16,5 82,2 18,6 16,3 37,1 91,7 107,3 28,4 56,8 61,8 18,9 60,8 

2011 22,8 27,4 8 35,3 80,4 81,6 63 21,2 10,4 39,8 0,3 17,5 

2012 46 40,8 6,7 53,8 136,6 10,2 35,4 22,4 16,6 40,2 9,8 125,4 

2013 46 46,3 51,4 34,8 111,8 95,8 40,4 88,2 169,8 54 37,2 5,9 

2014 48,2 3,7 35,5 84 133,4 60 38 31,2 3,8 57 64,6 69,4 

2015 19 47,2 73,1 21,7 8 63,8 34,4 64,2 32 94,8 119,3 1,1 

2016 38,7 9,4 59,1 94 51 163,2 17,2 73,6 45,6 226 41 1 

 
În lunile aprilie, iunie şi octombrie 2016 cantitãţile totale de apã au depãşit valorile medii 
multianuale, excedentul maxim fiind înregistrat la ambele staţii în luna octombrie 2016 şi a 
oscilat între 500% la Tecuci şi 600% la Galaţi. 
 

Gestionarea situațiilor de urgență generate de seceta hidrologică este stabilită prin 
Regulamentul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene 

periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale, aprobat prin Ordinul 
comun al ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrul administrației și internelor nr. 
1422/192/2012, 
 
3.8 Dezvoltarea durabilă a zonelor urbane 
 

Expunerea la poluarea sonorã a aglomerãrilor urbane 

 
Conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea 
zgomotului ambiant, responsabilitatea întocmirii hãrţilor strategice de zgomot şi a planurilor 
de acţiune în judeţul Galaţi aparţine următoarelor instituţii: 

 Primăria Municipiului Galaţi - pentru aglomerarea Galaţi; 

 Compania Naţională ,,Administraţia Porturilor Dunării Maritime’’ SA Galaţi - pentru 
Portul Galaţi (Port Docuri, Port Bazinul Nou, Port Mineralier).   

După analizarea şi evaluarea de către Comisia tehnică înfiinţată la nivelul APM Galaţi a 
Hărţilor strategice de zgomot şi a Planurilor de acţiune pentru reducerea nivelului de zgomot 
ambiental, acestea au fost aprobate după cum urmează:  



PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU JUDETUL GALATI 2018 

 

65 
 

- Hărţile strategice de zgomot şi Planul de acţiune pentru reducerea nivelului de 
zgomot ambiant în municipiul Galaţi au fost aprobate prin Hotărârea de Consiliu Local 
nr. 321/25.07.2013.  

- Hărţile strategice de zgomot pentru portul Galaţi, aparţinând CN APDM SA au fost 
aprobate prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 1291/15.10.2013, iar Planul de 
acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului industrial produs de portul Galaţi, 
aparţinând CN APDM SA a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 
485/23.04.2014. 

Din analiza rezultatelor obținute în urma analizei expunerii populației și clădirilor la zgomotul 
provocat de traficul rutier se observă faptul că există un număr de 57 656 persoane expuse 
la nivel de zgomot peste limita de 60 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv 71162 persoane 
expuse la nivel de peste 50 dB pentru indicatorul Lnoapte. 

In ceea ce privește numărul de clădiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele 
legale se observă faptul că există un număr de 130 clădiri speciale expuse la niveluri de 
peste 60 dB pentru Lzsn, respectiv 176 clădiri speciale expuse la niveluri de peste 50 dB 
pentru Lnoapte.  
Pentru traficul feroviar, din analiza rezultatelor obținute se observă faptul că nu există 
persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 60 dB pentru indicatorul Lzsn, respectiv 
există 134 persoane expuse la nivel de peste 50 dB pentru indicatorul Lnoapte.  
De asemenea nu există persoane expuse la nivel de zgomot peste limita de 60 dB pentru 
indicatorul Lzsn respectiv 50 dB pentru indicatorul Lnoapte pentru zgomotul provocat de 
tramvai. 
Harta de zgomot privind activitatea industrială evidenţiază că nu există persoane expuse la 
nivel de zgomot peste limita de 55 dB pentru indicatorul Lzsn respectiv 50 dB pentru 
indicatorul Lnoapte.  
In ceea ce privește numărul de clădiri cu caracter special expuse la niveluri peste limitele 
legale se observă faptul că nu există clădiri speciale expuse la niveluri de peste 55 dB pentru 
Lzsn respectiv clădiri speciale expuse la niveluri de peste 50 dB pentru Lnoapte. 

Sursa: site Primãria municipiului Galaţi 
 

Măsurători de zgomot efectuate de APM Galați în 2016 
 
Pentru stabilirea nivelului de poluare fonică, APM monitorizează sursele de zgomot în 
municipiul Galaţi printr-o reţea formată din puncte de monitorizare reprezentând: artere 
rutiere, parcuri, pieţe. 
 
Tabel nr. 52 Rezultatele măsurătorilor efectuate în anul 2016, în municipiul Galaţi 

Tip măsurãtoare 
zgomot 

Punct de mãsurare 
Numãr 
mãsurãtori 

Nivel echivalent de 
zgomot maxim 
mãsurat dB(A) 

Numãr 
depãşiri 

Nivel de 
zgomot 
admisibil 
dB(A) 

Parcuri, zone 
recreere şi odihnă 

Parc Rizer str. Rizer 2 58,3 2 55 

Grǎdina Publicǎ  7 62,6 5 55 

Parc Viva 6 65,4 5 55 

Orăşelul Copiilor 3 65,7 3 55 

Parc Cloşca 5 63,8 3 55 

Parcaje auto - - - - - 

Stradã de 
categorie tehnicã 
II, de legãturã 

B-dul  Brǎilei – Zona Bǎnci 7   71,3 2 70 

B-dul G. Coşbuc nr. 251 – 
Mall City 

2 63,2 - 70 

B-dul G. Coşbuc – Zona 
Cimitirul Eternitatea 

7 69,6 - 70 

Str. Domneascǎ  - Zona 

Poliție  
6  71,3 1 70 

Str. Portului – Spǎlǎtoria 
S.C. Autouniversal S.R.L. 

2  70,9 1 70 

Bulevardul Marii Uniri -  
Faleza superioară 

7 72,9 3 70 

Str. Oțelarilor – Zona 
Supermarket XXL 

5 69,8 - 70 
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Str. Basarabiei nr. 26 – 
Baia Comunală  

2 67,6 - 70 

Str. Basarabiei – Zona 
Parchetul de pe lȃngǎ 
Curtea de Apel  

6 68,1 - 70 

Str. 1 Decembrie 1918 – 
Zona Colegiul Tehnic 
”Aurel Vlaicu” 

5 70,2 1 70 

Str. Bălcescu nr. 41– 
Colegiul Naţional „Vasile 
Alexandri” 

1 69,7 - 70 

Str. Traian nr. 393 – 
Spitalul de boli infecțioase 
„Sf. Cuvioasa Parascheva” 

9 74,7 4 70 

Pieţe 

Piaţa Micro 19  4 72,8 3 65 

Piaţa Micro 14  4  68,8 2 65 

Piața Centralǎ  5 70,8 3 65 

Piaţa Micro 17 3 67,9 1 65 

 
 
 

Spaţiile verzi în localităţile urbane 

 
Suprafața ocupată de spațiile verzi în aglomerările urbane 
 
Autorităţile administraţiei publice locale au avut obligaţia, conform normelor Uniunii Europene 
(UE), să asigure în intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 26 mp/locuitor, până la 
data de 31 decembrie 2013.  

În administrarea Consiliului Local al municipiului Galați se află, în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 24/2007 și ale Legii nr. 47/2012, următoarele tipuri de spații verzi:  

a) 61,28 ha de spații verzi publice cu acces nelimitat (zona de faleză, parcuri, grădini, 
scuaruri, peluze stradale);  
b) 71,3 ha de spații verzi publice de folosință specializată (muzee, zone de agrement și 
parcuri sportive)  
La acestea se adaugă și cele insuficient amenajate sau neamenajate, însumând 65,09 ha.  

Calculele făcute în cadrul PUG Galați relevă astfel o suprafață de spațiu verde pe cap de 
locuitor de 6,89 mp. În această suprafață nu au fost introduse însă cotele specifice 

aparținând următoarelor zone funcționale, care sunt cuprinse în bilanțul teritorial: instituții 
publice și servicii, unități industriale și depozitare, păduri, terenuri forestiere, gospodărie. 
comunală, cimitire. 
Municipiul Galați dispune de 5 cimitire care totalizează 32,85 ha spații verzi.  
„Registrul spațiilor verzi“ s-a realizat în baza Legii 24/2007 și a Ordinului 1549/2008 al 

Ministerului Dezvoltării. Acesta vizează inventarierea parcurilor și scuarurilor de pe domeniul 
public, a spațiilor verzi cu acces limitat, din curțile școlilor sau ale altor instituții, dar și a 

peluzelor din curțile gălățenilor. 
In municipiul Galați, Registrul local al Spațiilor Verzi este realizat cu date la nivelul anului 

2011, parțial date din anii 2012, 2013. 
Suprafaţa spaţiilor verzi pe cap de locuitor pentru anul 2016 s-a raportat la o populaţie a  
municipiului Galaţi de 304610 locuitori, conform Primăriei Municipiului Galaţi. 
Tabel  nr.53 Evoluția suprafaței spațiilor verzi 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Suprafaţa totalã spaţii verzi (ha) 

830,78 850,16 875,08 923,09 923,09 923,09 923,09 

Suprafaţa intravilan (ha) 

5920,78 5920,78 5920,78 5920,78 5920,78 6780,94 6734,26* 

* conform PUG 2015                                                                                  Sursa: Primăria municipiului Galați 
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Figura nr.40 
 

 

„Strategia de Dezvoltare a Municipiului Galați 2016-2025” include ca şi obiective specifice 

pentru creşterea calităţii vieţii în mediul urban : implementarea unui sistem de management 

al transportului, implementarea şi dezvoltarea sistemului de transport nepoluant, dezvoltarea 

unui sistem de generare şi distribuţie a energiei sustenabile, reabilitarea termică a clădirilor 
rezidenţiale şi municipale. 
„Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru municipiul Galaţi” vizează crearea unui sistem 

de transport urban durabil prin: facilitarea accesului tuturor la locurile de muncă și la servicii, 

îmbunătăţirea siguranţei şi securității, Reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de 

seră şi a consumului de energie; reducerea poluării, a emisiilor de gaze cu efect de seră şi a 

consumului de energie; creşterea eficienţei şi a eficacității costurilor pentru transportul de 
persoane şi mărfuri; creşterea atractivităţii şi a calităţii mediului urban. Insuficienţa locurilor 
de parcare, lipsa pistelor pentru biciclişti, starea proastă a trotuarelor şi a carosabilului, 
dimensiunea căilor de rulare, traficul aglomerat pe principalele artere, subvenţiile şi facilităţile 
acordate în transportul public, precum şi siguranţa rutieră au fost principalele probleme 
identificate. 
 
Regândirea şi replanificarea structurilor urbane, promovarea unui transport urban durabil, 
facilitarea unui consum energetic mai mic pe cap de locuitor, reabilitarea termică a locuinţelor 
şi a spaţiilor de birouri, transformarea oraşelor în „ecosisteme urbane”, utilizarea tehnologiilor 
„prietenoase cu mediul” axate pe reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, schimbarea 
comportamentului populaţiei în ceea ce înseamnă crearea şi protejarea spaţiilor verzi sunt 
doar câteva soluţii viabile şi concrete care pot fi puse în aplicare pentru reducerea efectelor 
schimbărilor climatice şi pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei. 
 
Conform Planului de acţiune pentru reducerea zgomotului ambiental în municipiul Galaţi, 
pentru limitarea poluării fonice, au fost identificate mãsuri de tip continuu, respectiv norme şi 
măsuri  adoptate în ultimii ani, care respectã principii de protecţie şi siguranţă a cetăţenilor, 
precum şi norme privind calitatea vieţii, printre parametrii vizaţi fiind şi nivelul de zgomot: 
- modernizarea arterelor stradale,  
- refacerea suprafeţei asfaltice,  
- realizarea de  noi  parcaje  pentru  descongestionarea  circulaţiei,  
- amenajarea intersecţiilor,  
- extinderea pietonalului existent, 
- îmbunătăţirea  siguranţei  şi  fluenţei  traficului  prin  dotări  aferente  circulaţiei,  
- lucrãri de modernizare a  parcurilor. 
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Strategiile pe termen lung includ priorităţile pentru reducerea zgomotului care pot fi integrate 
cu acţiunile pentru siguranţa rutieră, calitatea aerului: piste pentru biciclişti, suprafeţe care să 
absoarbă zgomotul, un condus cu mai puţine demaraje şi frânări, cauciucuri silenţioase, 
combustibili alternativi, hibrid-electric, celule de combustibil şi alţi combustibili alternativi. 
 
Din punct de vedere al spațiilor verzi și de agrement, Strategia de dezvoltare a municipiului 
Galaţi 2015-2020, propune completarea sistemului existent la nivel municipal cu noi poli 
verzi, precum și transformarea falezei Dunării în zonă de promenadă. 
La nivelul Falezei Dunării sunt propuse spații verzi publice și un port de ambarcațiuni, dar și o 
dezvoltare coerentă a zonei prin reglementarea dezvoltării pontoanelor-restaurant. Totodată, 
se propune prelungirea falezei în zona de Sud-Est și Sud- Vest, pentru viitoare amplasări de 
pontoane, în vederea decongestionării tronsonului utilizat în prezent.  
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CAPITOLUL 4 -  Evaluarea potenţialului judeţului Galaţi 

Capitolul include o evaluare prin prisma domeniului protecţiei mediului a punctelor tari şi a 
punctelor slabe având în vedere presiunile şi tendinţele identificate pentru fiecare factor de 
mediu. 

Pentru evaluarea limitelor potenţialului natural, economic şi social al judeţului Galaţi s-a 
folosit analiza SWOT.Rezultatele analizei au permis elaborarea unui plan realist, care să 
aibă şanse de implementare. S-au identificat şi evaluat  astfel: 

o punctele tari interioare ale comunităţii, respectiv potenţialul propriu al judeţului; 
o punctele slabe interioare ale comunităţii; 
o oportunităţile exterioare pe care le poate folosi comunitatea; 
o riscurile, respectiv ameninţările externe ale comunităţii prin neimplementarea 

măsurilor. 
Tabel nr.54 Evaluarea potenţialului judeţului Galaţi(analiza SWOT) 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Condiţii naturale locale 

Poziţia geografică avantajoasă, la extremitatea estică a României, 
la intersecţia principalelor trasee rutiere şi căi ferate de ieşire din 
UE 

Relief bogat: câmpie, podiş, luncă 

Reţea hidrografică echilibrat repartizată pe teritoriul judeţului 

Fenomene naturale extreme: inundaţii, ninsori abundente,  
secete 

Extinderea suprafaţelor terenurilor degradate ca urmare a 
reducerii suprafeţelor cultivate cu vie şi a livezilor 

Potenţialul economic 

Numărul mare de întreprinderi mici şi mijlocii în judeţ 

Ponderea mare a sectorului privat în economie 

Judeţul Galaţi are calitatea de membru al Euroregiunii Dunărea de 
Jos (împreună cu districtele sudice ale Republicii Moldova şi cele 
vestice ale Ucrainei) şi face parte din Zona Comercială Liberă 
Galaţi - Giurgiuleşti - Reni 

 

Echipamente şi tehnologii depăşite 

Capacitatea lentă de adaptare a întreprinderilor la 
modificările intervenite în structura pieţei 

Industrie poluatoare, mare consumatoare de materii prime 
şi energie 

Investiţii reduse în agricultură şi industrie 

Agricultură slab dezvoltată 

Acorduri de cooperare care nu sunt susţinute tehnic şi 
executiv 

Absenţa unui sistem de valorificare a potenţialului 
parteneriatelor regionale, judeţene, locale şi instituţionale 
existente 

Infrastructură 

Cel mai mare port situat pe Dunărea maritimă 

Mare nod de trafic comercial: pe cale fluvială la canalul Rhin Main 
Dunăre, pe cale ferată pe linia cu ecartament mărit către ţările ex 
sovietice 

Electrificarea localităţilor  

Modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii şi extinderea 
telefoniei mobile 

Infrastructură urbană necorespunzătoare în zonele 
periferice  

Lipsa autostrăzilor şi drumurilor rapide în judeţ; a unui 
aeroport 

Starea necorespunzătoare a drumurilor existente 

Alimentarea cu apă din reţeaua publică a localităţilor 
rurale este scăzută sau inexistentă 

Reţeaua de canalizare deficitară în mediul urban şi 
inexistentă în mediul rural 
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Dotări social-culturale, sanitare insuficiente în mediul rural 

Lipsa managementului integrat al deşeurilor 

Funcţionarea necorespunzătoare a staţiilor de tratare şi 
epurare a apelor uzate, precum şi evacuarea directă a 
apelor uzate 

Potenţial uman 

Existenţa unui mediu ştiinţific şi universitar bine dezvoltat 

Nivel ridicat al gradului de calificare profesională 

Slaba reprezentanţă a societăţii civile (ONG-uri) cu 
activităţi în domeniul protecţiei mediului, comunităţii, 
dezvoltării generale a judeţului 

Populaţia îmbătrânită în zona rurală 

Reducerea speranţei de viaţă 

Rata şomajului ridicată 

Educaţie ecologică superficială 

Turism 

Potenţial turistic natural şi construit bogat 

Numeroase agenţii de turism 

 

Serviciile oferite sunt limitate şi uneori de slabă calitate 

Infrastructura turistică slab dezvoltată sau inexistentă în 
mediul rural 

Potenţial turistic nevalorificat corespunzător 

Informaţie turistică limitată 

Nepăstrarea tradiţiilor etnofolclorice 

Zone protejate  

Numeroase zone protejate declarate 

Diversitate privind valoarea şi importanţa ariilor 

 

Slaba conştientizare a populaţiei şi a agenţilor economici 
privind gestionarea adecvată a ariilor protejate 

Zonele protejate nu sunt clar delimitate, nu sunt bornate şi 
supravegheate curent 

Slaba implicare a factorilor decizionali locali în 
administrarea ariilor naturale protejate 

Resurse financiare şi umane scăzute pentru 
managementul ariilor protejate şi a biotopurilor 

CALITATEA MEDIULUI 

LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI 

Legislaţia de mediu armonizată cu legislaţia Uniunii Europene, 
strategii şi planuri de implementare a Directivelor UE pe fiecare 
sector de mediu 

Structuri instituţionale de bază şi resurse umane calificate în 
domeniul protecţiei mediului 

Experienţa în derularea proiectelor finanţate din fonduri de pre-
aderare şi post-aderare sau din alte surse externe 

Existenţa unor strategii privind soluţionarea problemelor de mediu 

Lipsa cunoştinţelor sau experienţă limitată privind 
practicile internaţionale de refacere a mediului 
înconjurător 

Nivelul relativ scăzut al investiţiilor în sectoarele de 
mediu, comparativ cu necesarul de investiţii pentru 
conformarea cu standardele europene 

Insuficienta preocupare a agenţilor economici în ceea ce 
priveşte minimizarea, recuperarea şi reutilizarea 
deşeurilor 

AERUL 

Conformarea  instalaţiilor industriale cu potenţial de poluare a 
aerului la cerinţele autorizaţiilor de mediu şi a normelor europene 

Utilizarea combustibililor fosili în pentru încălzirea 
rezidenţială;  
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Desemnarea aglomerărilor şi a zonelor pentru managementul şi 
evaluarea calităţii aerului 

Existenţa reţelei automate de monitorizare a calităţii aerului în 
aglomerarea Galaţi şi asigurarea accesului publicului la informaţiile 
privind calitatea aerului 

Tendinţe de îmbunătăţire a calităţii aerului în judeţ 

Elaborarea Planului de calitate a aerului in municipiul Galati 2016-
2021; 

Elaborarea Planului de menţinere a calităţii aerului  în judeţul 
Galaţi 2016-2021; 

Încadrarea concentraţiei poluanţilor gazoşi în limitele maxime 
admise pentru protecţia sănătăţii umane, la imisie; 

Existenţa sistemelor de încălzire bazate pe utilizarea gazului 
metan şi surse regenerabile; proiecte implementate care vizează 
utilizarea energiilor neconvenţionale, prin Programul ’’Casa Verde’’ 

Înnoirea parcului auto destinat transportului public 

Derularea proiectului de eficientizare energetică a sistemului de 
termoficare din municipiul Galaţi 

Respectarea plafoanelor de emisii de către operatorii economici 
deţinători de autorizaţii de gaze cu efect de seră 

Tendinţe uşoare de scădere a emisiilor de gaze cu efect de seră la 
nivelul judeţului 

Potenţial de producere a energiei din surse regenerabile: eoliene 
şi solare 

Promovarea eficienţei energetice la nivel local 

Renunţarea la consumul de gaz de furnal în instalaţiile mari de 

ardere aparţinȃnd  SC Electrocentrale SA Galaţi 

Extinderea reţelei de alimentare cu gaz natural 

Nivel redus de eficienţă energetică a clădirilor. 

Poluarea aerului în judetul Galaţi cu dioxid de azot şi oxizi 
de azot, dioxid de de sulf, pulberi in suspensie (PM10 
PM2,5), monoxid de carbon, benzen, nichel, plumb, 
arsen, cadmiu 

Creşterea activităţii de producţie în industria siderurgică şi 

implicit a arderilor energetice din acest sector; poluarea 

atmosferei generată de emisiile de poluanţi produşi de 
sursele staţionare ale instalaţiilor industriale 

Finanţare insuficientă pentru mentenanţa reţelei automate 
de monitorizare a calităţii aerului în aglomerarea Galaţi; 

Lipsa unui sistem de management al traficului eficient în 
municipiul Galaţi 

Suprafaţǎ insuficientă de spaţii verzi în localităţi deşi prin 
PUG-urile actualizate primãriile sunt obligate sã asigure 
26 mp/locuitor, conform legii (spaţiile verzi  definite 
conform Legii 24/2007) 

Arderea necontrolată a deşeurilor vegetale şi menajere 

Lipsa strategiei de termoficare pentru mun. Galaţi 

Poluarea atmosferei cu substanţe acidifiante si precursori 
ai ozonului rezultati din agricultura, respectiv 
managementul dejecţiilor din zootehnie si cultivarea 
plantelor si terenurile agricole 

Poluarea aerului indusă de traficul rutier 

 

APA 

Resurse de apă suficiente necesare în judeţ (apa potabilǎ, irigaţii, 
pisciculturǎ şi agrement); 

Tendinţă de îmbunătăţire a calităţii apei de suprafaţă din judeţ; 

Calitate bună a apei potabile din surse centralizate; 

Extinderea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de apă/apă uzată la 
nivelul judeţului prin implementarea proiectelor finanţate din 
fonduri europene; 

Existenţa Master Planului de apă/apă uzată la nivelul judeţului; 

Modernizarea/construirea staţiilor de epurare ape uzate prin 
proiecte finanţate din fonduri europene; 

Realizarea planurilor de management al apelor la nivel bazinal(sh 
Siret şi Prut Bârlad) 

Implementarea planurilor de management al riscului la inundatii, 
poluări accidentale  în judeţul Galaţi 

Implementarea Planului Național de Management aferent porțiunii 
din bazinul hidrografic international al fluviului Dunărea care este 
cuprinsă în teritoriul României pentru perioada 2016-2021 

Identificarea zonelor vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse 

Calitatea necorespunzătoare a apei potabile în unele 
zone rurale din surse locale/ individuale; 

Unele sisteme de alimentare cu apa sunt relativ vechi 
şi/sau cu pierderi; 

Structuri ineficiente de gestionare a serviciilor de apă la 
nivelul comunelor; 

Infrastructură apă/canal şi epurare insuficient dezvoltată 
în mediul rural şi în unele zone urbane periferice, aflate în 
extindere; 

Lipsa reţelelor de canalizare în zone în care s-au realizat 
reţele de alimentare cu apă; 

Grad insuficient de racordare a populaţiei la sistemele de 
apă/canal realizate în mediul rural; 

Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane ca urmare a 
depozitării necontrolate a deşeurilor/dejecţiilor animaliere 
şi a evacuărilor de ape uzate insuficient epurate; 

Interes scăzut al operatorilor economici pentru reducerea 
consumului de apă; 
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agricole; 

Derularea, şi la nivelul judeţului, a proiectului „Controlul integrat al 
poluării cu nutrienţi”. 

Existența operatorului regional SC Apă Canal SA care asigură o 
parte din funcționarea  a serviciului de apă/apă uzată în județul 
Galaţi. 

 

 

 

 

Solul,subsolul şi utilizarea terenurilor 

Calitatea preponderent bună (fertilitate bună şi mijlocie 60% din 
suprafaţă) a solului pentru agricultură; 

Inventarierea suprafeţelor afectate de alunecǎri de teren; 

Derularea unor proiecte de împădurire a terenurilor agricole 
degradate; 

Realizarea unor acţiuni de reconstrucţie a În cadrul siturilor 
potenţial contaminate;  

Tendinţă de creştere a cantităţilor de îngrăsăminte naturale folosite 
în agricultură, în detrimentul celor chimice; 

Creşterea suprafeţelor dedicate culturilor ecologice 

Alunecările de teren , prăbuşirile şi eroziunea de 
suprafaţă şi în adâncime; 

Zonele din lunci unde apa freatică stagnează alternând 
procesele de oxidare cu cele de reducere; 

Poluarea cu deşeuri organice şi anorganice – în 
apropierea localităţilor datorită managementului defectuos 
al deşeurilor; 

Tratamente defectuoase aplicate solurilor:sărăturarea 
secundară, acidifierea, carenţa de elemente nutritive, 
fertilizări neraţionale, tehnici agricole necorespunzătoare; 

Acţiuni ineficiente în prevenirea alunecǎrilor de 
teren;neîntreţinerea sistemelor existente pentru 
combaterea eroziunii solului în judeţ; 

Suprafeţe afectate de alunecǎri de teren active; 

Lipsa unor strategii/proceduri naţionale privind 
inventarierea/ evaluarea/ monitorizarea siturilor 
contaminate; 

Suprafeţe reduse cu amenajǎri de irigații; 

Fărâmițarea terenului agricol şi lipsa de interes pentru 
asociere; 

Deşeurile 

Asigurarea serviciilor de salubrizare (colectarea, transportul şi 
depozitarea deşeurilor municipale) atât prin organizarea acestora 
în cadrul primăriilor sau prin concesionarea activităţii 

Grad mare de acoperire a serviciilor de salubritate (97%) 

Implementarea proiectului ISPA derulat de Primăria municipiului 
Galaţi „Managementul integrat al deşeurilor urbane solide în 
municipiul Galaţi şi împrejurimi” 

Proiecte implementate cu fonduri europene de preaderare care au 
vizat managementul deşeurilor municipale 

Existenţa colectorilor specializaţi în colectarea deşeurilor 
periculoase din deşeurile municipale: DEEE, 
baterii,acumulatori,becuri/tuburi fluorescente etc. 

Derularea de campanii de informare pentru colectarea separată a 
deşeurilor municipale, inclusiv a DEEE-urilor; 

Depozitul ecologic de deșeuri nepericuloase Tirighina, jud. Galaţi 

Inchiderea şi ecologizarea spaţiilor de depozitare rurale 

Deşeuri industriale gestionate de către agenţii economici conform 
prevederilor autorizatiilor de mediu  

Sistarea activităţilor în depozitele de deşeuri industriale 

Inexistența unui depozit ecologic care să deservescă 
marea majoritate a comunelor din județ 

Gradul scăzut de colectare separată ; nu este 
implementată pe scară largă la nivelul judeţului 

Neatingerea tintelor în ceea ce priveşte reducerea 

cantităților de deșeuri biodegradabile depozitate 

Depozitări necontrolate de deşeuri municipale în mediu 
rural 

Cantitatea mare de deşeuri care este depozitată  

Infrastructurǎ insuficient dezvoltată pentru managementul 
eficient al deşeurilor municipale în judeţ 

Slaba implicare a administraţiei publice locale în 
colectarea separată şi valorificarea deşeurilor reciclabile 
din deşeuri menajere 

Inexistenţa infrastructurii de colectare şi valorificare a 
deşeurilor biodegradabile din deşeuri menajere 

Gradul scǎzut de reciclare a deşeurilor din deşeuri 
menajere; 

Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor din 
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periculoase şi nepericuloase neconforme 

 

 

Existenţa mecanismelor funcţionale în ceea ce priveşte 
gestionarea anumitor fluxuri de deşeuri: DEEE, VSU, deşeuri 
spitaliceşti, acumulatori uzaţi, ambalaje şi deşeuri de ambalaje, 
uleiuri uzate. 

 

construcții și demolări  

Interesul scǎzut al populaţiei pentru colectarea separată a 
deşeurilor; 

Lipsa unor sisteme de stimulare a populaţiei, a 
operatorilor economici pentru colectarea separată a 
deşeurilor; 

Capacitate financiară redusă a administraţiei locale pentru 
susţinerea investiţiilor în domeniul gestionării deşeurilor; 

Lipsa strategiilor de valorificare /eliminare a nămolurilor 
de epurare de către producători/generatori. 

Gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor vegetale și a 
dejecțiilor animaliere 

Protecţia naturii şi biodiversitatea 

Existenţa unui număr de 17 de rezervaţii naturale, un parc natural 
şi a 14 situri de importanţă comunitară şi 5 arii de protecţie 
specială avifaunistică(19 de situri NATURA 2000); 

Biodiversitate bogată cu număr mare de specii de floră spontană şi 
specii de faună sălbatică;  

Stare de conservare relativ bună pentru majoritatea ariilor naturale 
protejate; 

10 din arile naturale protejate sunt atribuite în custodie, în acest fel 

asigurându-se managementul conservativ pentru și pentru ariile 
protejate suprapuse  

Atragerea surselor de finamțare pentru implementarea acțiunilor 
din planurile de management  

Aprobarea a 10 planuri de management pentru ariile protejate 

Interesul scǎzut al administraţiei şi comunitǎţii locale 
pentru protecţia biodiversitǎţii, a ariilor naturale protejate 

Presiunea antropică ridicată asupra cadrului natural 

Lipsa structurii de administrare a Parcului Natural Lunca 
Joasă a Prutului Inferior(PNLJPI) 

Neaprobarea Planului de management al PNLJPI și ariile 
protejate suprapuse 

Nu sunt atribuite în custodie/administrare alte 7 arii 
protejate ;lipsǎ de interes pentru custodia ariilor protejate 

Prezenţa speciilor invazive amenintând astfel structura 
habitatelor şi ariilor protejate din judeţ 

Lipsa proiectelor de restaurare a ecosistemelor  

Reducerea habitatelor datorată schimbărilor climatice, 
fragmentării,extracţia excesivă de apă şi perioadele 
prelungite de secetă 

Impactul urbanizării asupra habitatelor( micşorării 
arealului prin schimbarea destinaţiei terenurilor, poluarea 
cu nutrienţi) 

Utilizarea nesustenabilă a resurselor naturale şi supra-
exploatarea lor ( nisip, pietriş, pescuitul excesiv) 

Lipsa resurselor financiare din partea custozilor pentru 
managementul ariilor protejate; 

Pădurile 

Existenţa amenajamentelor silvice pentru 75% din fondul forestier 

al judeţului; suprafaţa fondului forestier la nivelul județului este de 
8,17 % 

Existenţa strategiilor/programelor naţionale de împăduriri/prevenire 
a inundaţiilor/ameliorare a terenurilor degradate 

Diminuarea suprafeţelor de fond forestier proprietate 
publică a statului gestionate de Direcţia Silvică Galaţi; 

Presiunea antropică ridicată asupra cadrului natural 
(defrişările,fragmentarea ecosistemelor, degradarea 
pădurilor) 
 
Neconcordanţa între unele reglementări privitoare la 
regimul silvic şi prevederile Constituţiei României 
privitoare la dreptul de proprietate şi la modul în care 
aceasta se manifestă(neclarităţi şi neconcordanţe 
legislative) 

 

Mediul, sănătatea şi calitatea vieţii  
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Existenţa strategiilor/programelor la nivel local şi judeţean 

Existenţa sistemelor de monitorizare a calităţii factorilor de mediu: 
apă, aer, sol, deşeuri, radioactivitate la nivelul autorităţilor 

Derularea unor programe de monitorizare a calităţii vieţii în 
corelare cu factorii de mediu (evaluarea impactului asupra 
sănătăţii a poluanţilor atmosferici şi adaptarea la schimbările 
climatice, monitorizarea cazurilor de methemoglobinemie acută 
infantilă generată de apa de fântână); 

Existenţa unor zone verzi, amenajate pentru agrement; 

Creşterea accesului la servicii de utilitate publicǎ (apǎ, canalizare, 
energie electricǎ, energie termicǎ, gaz metan, salubritate, 
transport în comun, servicii cablu TV, internet, telefonie) 

Existenţa hărţi de zgomot şi a planurilor de acţiune pentru 
reducerea zgomotului pentru municipiul Galaţi şi Portul Galaţi 
actualizate 

Menţinerea nivelului ridicat de zgomot în mediul urban; 

Insuficienţa spaţiilor verzi în mediul urban; zone de 
agrement insuficiente şi dotate necorespunzător 

Lipsa strategiilor pentru utilizarea transportului în comun 
nepoluant 

Variante ocolitoare insuficiente pentru devierea traficului 
greu din oraşe; 

Infrastructurǎ feroviarǎ învechitǎ; transport în comun 
neperformant, poluant 

Facilităţi nesatisfăcătoare pentru biciclişti 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Utilizarea fondurilor UE ca o contribuţie importantă pentru 
îmbunătăţirea standardelor de mediu.  

Creşterea standardelor de viaţă şi a oportunităţilor economice prin 
asigurarea unor servicii publice de calitate, prin reconstrucţia 
ecologică a siturilor poluate, prin reducerea riscurilor la dezastre 
naturale. 

Existenţa unor planuri de investiţii pe termen lung, în condiţiile 
dezvoltării durabile. 

Implementarea legislaţiei cu privire la introducerea celor mai bune 
tehnologii disponibile în infrastructura de mediu; creşterea 
eficienţei utilizării resurselor şi a energiei. 

Îmbunătăţirea accesului populaţiei şi agenţilor eonomici la servicii 
publice de apă, canalizare şi termoficare. 

Îmbunătăţirea performanţelor operatorilor de servicii publice. 

Dezvoltarea unei pieţe viabile de reciclare a deşeurilor.  

Dezvoltarea de parteneriate public - private pentru sectorul de 
mediu. 

Acces la know- how şi concepte noi menite să crească 
competitivitatea judeţului şi atractivitatea acestuia pentru cooperări 
externe. 

Dezvoltarea cooperării transfrontaliere în scopul dezvoltării 
infrastructurii şi a creşterii economice. 

Existenţa programelor de finanţare a cooperării transfrontaliere. 

Promovarea investiţiilor de mediu în zone de risc ecologic. 

Riscul neadaptării la condiţiile de calitate impuse de UE. 

Capacitatea scăzută a beneficiarilor finali şi a autorităţilor 
locale de a elabora proiecte şi de a aplica la standardele 
europene. 

Neconformarea cu cerinţele Directivelor UE pentru 
sectorul de apă şi gestiunea deşeurilor, în condiţiile unei 
absorbţii scăzute a fondurilor europene, cauzată de 
procesul complex de pregătire şi gestionare a proiectelor, 
precum şi datorită co-finanţării costisitoare. 

Ineficienta investiţiilor pe termen scurt şi mediu pentru 
reducerea riscurilor de dezastre naturale.  

Dificultăţi în susţinerea costurilor de investiţie a proiectelor 
în domeniul infrastructurii de mediu, în special de către 
comunităţile mici şi medii. 

Costuri ridicate pentru conformarea cu standardele 
europene privind optimizarea tehnologiilor şi folosirea 
BAT pentru agenţii economici. 

Instabilitatea legislaţiei cu impact asupra mediului. 

Întârzierea modernizării sau a dezvoltării infrastructurii de 
circulaţie.   

 

Nivelul scăzut al cooperărilor antreprenoriale 
transfrontaliere, datorită lipsei cunoştinţelor reciproce 
despre piaţă şi a fluxului redus de informaţii 
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CAPITOLUL 5 -  Categorii de probleme şi probleme de mediu prioritare  

5.1  Descrierea metodologiei de identificare, evaluare şi selectare a problemelor/ 
aspectelor de mediu 

Etapa de identificare şi evaluare a problemelor/aspectelor de mediu este esenţială pentru 
fundamentarea planului de acţiune. 
Stabilirea priorităţilor de mediu conduce la stabilirea priorităţilor pentru acţiune, a obiectivelor 
generale şi specifice ale planului de acţiune, la stabilirea ţintelor necesar a fi atinse, precum 
şi la stabilirea indicatorilor pentru monitorizarea PLAM. 
 La identificarea problemelor de mediu au fost luate în considerare: 
• problemele de mediu existente care au fost generate de activităţi trecute; 
• probleme de mediu generate de activităţi prezente; 
• probleme de mediu potenţiale, generate de activităţi viitoare. 
Problemele viitoare cu care s-ar putea confrunta comunităţile din judeţ au fost identificate 
prin luarea în considerare a prevederilor planurilor de dezvoltare economică şi socială 
elaborate la nivelul localităţilor şi al judeţului.S-au luat în considerare acele prevederi care 
vor genera presiuni asupra mediului şi asupra resurselor naturale şi se vor efectua predicţii 
privind impactul potenţial. 
 
Prioritizarea problemelor de mediu  a fost realizată având în vedere:impactul asupra 
populaţiei; frecvenţa şi gradul de afectare al populaţiei şi mediului;urgenţa rezolvării acestora 
şi interdependenţa cu alte probleme majore;modul în care acestea reprezintă obiective de 
dezvoltare durabilă a societăţii. 
 

Pentru identificarea şi evaluarea problemelor de mediu au fost folosite următoarele surse: 
raportul anual de mediu 2015,2016; studii, rapoarte şi analize de specialitate; legislaţia în 
vigoare; strategii, programe şi planuri de acţiune pentru protecţia mediului; strategii şi planuri 
de dezvoltare existente la nivel judeţean/regional/national; planuri de acţiune ale agenţilor 
economici care au drept obiective reducerea impactului asupra mediului; datele şi informaţiile 
furnizate de autorităţile publice locale, agenţi economici care desfăşoară activităţi cu impact 
semnificativ asupra mediului. 

Procesarea datelor şi a informaţiilor conduce la: 

 Identificarea problemelor/aspectelor de mediu individuale din judeţ; 

 Elaborarea listei exhaustive de probleme/aspecte de mediu şi gruparea acestora pe 
categorii de probleme; 

 Ierarhizarea (evaluarea) şi prioritizarea problemelor/aspectelor de mediu 

 Elaborarea listei finale a problemelor/aspectelor de mediu prioritare. 
 
Identificarea corectă a problemelor viitoare va fi benefică pentru întreaga comunitate a 
judeţului/regiunii deoarece va conduce la stabilirea acţiunilor care, alături de aplicarea 
sistemului legislativ pentru protecţia mediului, vor determina diminuarea presiunilor 
dezvoltării economice asupra mediului şi asigurarea unei dezvoltări durabile. 
 
In faza preliminară a fost elaborată o listă exhaustivă cu toate problemele/aspectele 
identificate.Fiecare problemă identificată a fost definită, au fost stabiliţi factorii de stres, 
sursele de poluare existente, relaţiile între surse/factorii de stres şi activităţile umane, 
efectele poluării asupra stării de sănătate a populaţiei, efectele poluării asupra mediului, 
impactul socio-economic. 
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5.2 Identificarea şi ierarhizarea problemelor de mediu 

Pentru a elabora lista finală de probleme de mediu este necesară evaluarea problemelor de 
mediu şi stabilirea priorităţilor, acestea constituind etape principale ale realizării  PLAM. 

Identificarea, clasificarea şi caracterizarea problemelor de mediu s-a realizat în cadrul 
subgrupurilor de lucru sub îndrumarea Coordonatorului PLAM şi a responsabilului Grupului 
de Lucru, utilizând datele şi informaţiile obţinute din sursele amintite anterior. 

Analiza de detaliu a listei exhaustive a problemelor de mediu specifice judeţului realizate de 
către Comitetul de Coordonare şi Grupul de Lucru conduce la restrângerea acesteia astfel 
încât să se elimine suprapunerile sau repetarea unor probleme în capitole diferite ţinându-se 
cont de impactul diferitelor aspecte identificate asupra sănătăţii umane, sănătăţii mediului şi 
a calităţii vieţii. 

Obiectivele procesului de evaluare a problemelor de mediu constau în :   

 furnizarea unei analize clare a problemelor cheie de mediu pentru comunitate,   

 furnizarea informaţiilor privind impactul activităţilor instituţiilor publice, private şi 
individuale asupra mediului, precum şi privind modul în care acestea pot îmbunătăţi şi 
proteja mediul, 

 stabilirea unui nivel iniţial al condiţiilor de mediu care să constituie reperul faţă de 
care se va măsura eficienţa acţiunilor de îmbunătăţire,   

 conştientizarea publicului în raport cu problemele de mediu şi implicarea cetăţenilor în 
acţiunile pentru îmbunătăţirea mediului,   

 facilitarea stabilirii relaţiilor şi parteneriatului între participanţii la implementarea 
acţiunilor, ceea ce poate conduce la noi oportunităţi de acţiune. 

Problemele de mediu au fost clar definite acesta reprezentând premiza găsirii celei mai bune 
soluţii prin care se vor rezolva. Au fost alese acele probleme care au prioritate în rezolvare 
datorită faptului că resursele umane, financiare şi de timp sunt limitate. 

Ierarhizarea este faza preliminară a procesului de stabilire a priorităţilor de acţiune, aceasta 
constând în clasificarea problemelor identificate în ordinea descrescătoare a importanţei. 
Metoda aleasă a luat în considerare criteriile de ierarhizare definite în raport cu impactul 
asupra sănătăţii umane, a mediului şi raportate la standardul de viaţă, inclusiv conformarea 
cu cerinţele legislative. 

Ierarhizarea s-a efectuat în raport cu o serie de criterii prestabilite de către membrii Grupului 
de Lucru. Ierarhizarea problemelor de mediu şi stabilirea priorităţilor  pentru acţiune au fost 
efectuate,  utilizând  metoda analizei multicriteriale, descrisă mai jos. 

 

CRITERII PENTRU IERARHIZAREA PROBLEMELOR DE MEDIU 

1. În ce măsură problema afectează sănătatea umană? 

A. Fundamentare: pericolul existent sau potenţial asupra vieţii umane este inacceptabil. 
Sănătatea publică trebuie să fie protejată. Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, reducerea 
riscului şi diminuarea disconfortului trebuie să aibă prioritate. 

2.  În ce măsură problema afectează mediul? 

B. Fundamentare: necesitatea refacerii, protejării şi conservării naturii şi biodiversităţii. Un 
mediu natural bogat şi sănătos şi resurse naturale bine protejate sunt condiţii esenţiale 
pentru menţinerea vieţii în ansamblu şi pentru o dezvoltare durabilă. 
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3. În ce măsură problema generează neconformarea cu cerinţele legale? 

C. Fundamentare: necesitatea respectării/îndeplinirii obligaţiilor legale actuale şi în 
perspectivă. 

CRITERII PENTRU STABILIREA PRIORITĂŢILOR PENTRU ACŢIUNE 

4. Care sunt costurile asociate soluţionării problemei? 

D. Fundamentare: prioritatea trebuie acordată celor mai mici costuri asociate soluţionării 
problemei. 

5. În ce măsură abordarea problemei aduce beneficii sănătăţii publice/mediului? 

E. Fundamentare: prioritatea trebuie acordată celor mai mari beneficii asociate soluţionării 
problemei. Prioritate au problemele a căror soluţionare are asociate costuri mici şi beneficii 
mari. 

Fiecărui criteriu i s-a asociat o scară calitativă: 

 mare 

 mediu 

 redus 
Scării calitative i s-a asociat o scară cantitativă: 

 Criterii ierarhizare (1, 2, 3) 
- mare =  3 
- mediu = 2 
- redus = 1 

 Criterii de stabilire a priorităţilor: 

   Criteriul 4   Criteriul 5 
   mare = 1    mare  = 3 
   mediu = 2    mediu = 2 
   redus  = 3    redus  = 1 
Fiecărui criteriu i s-a asociat o pondere: 
criteriul 1 – pondere 5 
criteriul 2 – pondere 4 
criteriul 3 – pondere 3 
 

Criteriilor pentru stabilirea priorităţilor pentru acţiune nu li s-au asociat ponderi. În caz contrar, 
un criteriu ar putea determina priorităţile în detrimentul celuilalt criteriu. 

Ierarhizarea problemelor de mediu s-a efectuat prin utilizarea unor matrici, completate mai 
jos, cu un exemplu teoretic:  

Matrice etapa I  

Criteriul EI – XX –YY – ZZ ...... 

Criteriul 1 Mare  

Criteriul 2 Mare  

Criteriul 3 Redus  

Matrice etapa II  
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Criteriul EI – XX –YY – ZZ ….. 

Criteriul 1   3  

Criteriul 2   3  

Criteriul 3    1  

Matrice etapa III  

Criteriul EI – XX –YY – ZZ ….. 

Criteriul 1  (pondere 5) 5 x 3 = 15  

Criteriul 2  (pondere 4) 4 x 3 = 12  

Criteriul 3   (pondere 3) 3 x 1 =   3  

Total             30  

 

Scorul pe problemă este egal cu suma scorurilor pe criterii. Scorul pe criterii este calculat 
înmulţind scara cantitativă cu ponderea criteriului. Ponderea este aplicată fiecărei probleme 
individuale din cadrul fiecărei categorii de probleme.  

Stabilirea priorităţilor de mediu pentru acţiune se efectueaza pe baza următoarei matrici, 
completate cu un exemplu teoretic:  

Matrice etapa IV  

Criteriul EI – XX –YY – ZZ ….. 

Criteriul 4   Mare  

Criteriul 5   Mediu  

 

Matrice etapa V 

Criteriul EI – XX –YY – ZZ ….. 

Criteriul 4   1  

Criteriul 5   2  

Matrice etapa VI  

Criteriul EI – XX –YY – ZZ ….. 

Criteriul 4   1 x 30 = 30  

Criteriul 5   2 x 30 = 60  

Total               90  
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Scorul pe problemă este egal cu suma scorurilor pe criterii. Scorul pe categorii de probleme 
reprezintă media aritmetică a scorurilor problemelor individuale din cadrul fiecărei categorii 
de probleme. 
 
Scorul pe criterii este egal cu produsul dintre scara cantitativă a criteriului şi scorul problemei 
rezultat din  matricea III pentru ierarhizare.  
 
Procedura se aplica fiecărei probleme individuale de mediu din cadrul categoriei de 
probleme. 
 

Rezultatele procesului de stabilire a priorităţilor pentru acţiune obţinute prin metoda analizei 

multicriteriale sunt prezentate în tabelele următoare. 

Prioritizarea s-a realizat prin metoda analizei multicriteriale,  ţinând cont de următoarele: 

- pentru criteriul 4 – care sunt costurile asociate soluţionării problemei – s-au luat în 

considerare următoarele plaje de valori: 

• Costuri mici – 3 puncte 

• Costuri medii – 2 puncte 

• Costuri mari – 1 punct 

- pentru criteriul 5 - în ce măsură abordarea problemei aduce beneficii sănătăţii – s-a ţinut 

cont de numărul de populaţie afectată astfel: 

• Număr populaţie > 100.000 locuitori – 3 puncte 

• Număr populaţie 10.000-100.000 locuitori – 2 puncte 

• Număr populaţie < 10.000 locuitori – 1 punct 
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Tabel nr.55 Ierarhizarea problemelor de mediu 

 

 

Cod 

problema 
Problema de mediu 

Scor 

ierarhizare 
Scor 
prioritizare 

PM-01 MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 
31.25 134.00 

PM 01-01 

Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor municipale  în 

mediul urban şi rural, precum și a deşeurilor din construcţii 

şi demolări  la nivelul judeţului Galaţi 
39 156 

PM 01-02 Lipsa unui sistem eficient de colectare separată a deşeurilor  
29 116 

PM 01-03 
Gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor industriale, în 

special a deșeurilor periculoase 36 180 

PM 01-04 
Gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor din agricultură, 

silvicultură şi pescuit 21 84 

PM 02 POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ 
30.33 131.00 

PM 02-01 

Poluarea apelor de suprafaţă cauzată de evacuarea apelor 

uzate menajere neepurate sau epurate insuficient în 

aglomerări umane cu peste 2000 l.e. 
33 132 

PM 02-02 
Poluarea apelor de suprafaţă cu ape uzate insuficient 

epurate rezultate de la staţiile de epurare industriale 29 116 

PM 02-03 

Poluarea apelor de suprafaţă datorată lipsei/insuficientei 

preepurări a apelor uzate de la spitale 

 

29 145 

PM 03 
CALITATEA ŞI CANTITATEA NECORESPUNZĂTOARE 

A APEI POTABILE 22.00 95.00 

PM 03-01 
Insuficienţa sub aspect cantitativ şi calitativ a asigurării apei 

potabile în mediul urban 25 100 

PM 03-02 
Deficienţe ale sistemului de monitorizare a calităţii apei 

potabile din surse publice 21 105 

PM 03-03 
Lipsa sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă 

în unele localităţi rurale 20 80 

PM 04 
PERICOLE GENERATE DE ACCIDENTE MAJORE, 

FENOMENE NATURALE ŞI ANTROPICE 26.55 106.66 

PM 04-01 
Existenţa riscului de inundaţie a localităţilor riverane BH 

Dunăre, BH Prut Inferior, BH Siret Inferior 33 132 

PM 04-02 

Existenţa zonelor expuse riscului de eroziune şi alunecări 

de teren, în Galaţi, Băleni, Brăhăşeşti, Cerţeşti, Corni, 

Cosmeşti, Cuca, Gohor, Nicoreşti, Pechea, Slobozia 

conachi, Smârdan, Ţepu, Valea Mărului precum şi 

localităţile Bereşti, Bereşti-Meria, Bălăşeşti, Cavadineşti, 

Suceveni, Vânători 

25 100 
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PM 04-03 
Management administrativ defectuos datorat lipsei de 

coordonare  la nivel administrativ pentru fiecare localitate 29 145 

PM 04-04 Poluarea transfrontieră 
24 96 

PM 04-05 
Starea precară a digurilor de apărare aferente lacului 

Brateş, inclusiv a zonei de protecţie limitrofă acestuia 25 75 

PM 04-06 
Poluarea mediului datorată activităţilor industriale cu impact 

major asupra mediului înconjurător 36 144 

PM 04-07 
Întreţinerea necorespunzătoare a lucrărilor de îmbunătăţiri 

funciare 25 100 

PM 04-08 
Fenomenul de tasare a solului caracteristic municipiului 

Galaţi 21 84 

PM 04-09 Eroziunea accentuată a solului 
21 84 

PM-05 
POLUAREA ATMOSFEREI ŞI COMBATEREA 

FENOMENULUI DE SCHIMBĂRI CLIMATICE 28.40 127.60 

PM 05-01 

Poluarea aerului în judetul Galaţi cu dioxid de azot şi oxizi 

de azot, dioxid de de sulf, pulberi în suspensie (PM10 

PM2,5), monoxid de carbon, benzen, nichel, plumb, arsen, 

cadmiu 

36 144 

PM 05-02 
Poluarea aerului datoratã utilizãrii combustibililor fosili  

lichizi şi solizi în sistemele de încãlzire 36 144 

PM 05-03 
Poluarea atmosferei generată de emisiile de poluanţi 

produşi de sursele staţionare ale instalaţiilor industriale  22 110 

PM 05-04 Poluarea aerului indusã de traficul rutier 
26 130 

PM 05-05 

Poluarea atmosferei cu substanţe acidifiante şi precursori ai 

ozonului rezultaţi din agriculturã, respectiv managementul 

dejecţiilor din zootehnie şi cultivarea plantelor şi terenurile 

agricole 

22 110 

PM-06 STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI 
24.00 72.00 

PM 06-01 
Absenţa datelor privind cuantificarea efectelor poluării 

factorilor de mediu asupra populaţiei 24 72 

PM 06-02 

Impactul negativ asupra sǎnǎtǎţii populaţiei rurale (în 

special asupra categoriei de vârstǎ 0-1 ani) cauzat de 

consumul apelor poluate cu nitraţi/nitriţi (apa din fântâni) 
24 72 

PM-07 POLUAREA SOLULUI ŞI A APELOR SUBTERANE 
26.00 116.60 

PM 07-01 

Poluarea solului şi a apelor subterane în zona depozitelor 

de deşeuri industriale( Halda de zgură SC 

ARCELORMITTAL SA) 
24 72 

PM 07-02 
Poluarea solului datorită activităţii de extracţie a ţiţeiului şi a 

altor activităţi industriale 24 72 

PM 07-03 

Scăderea potenţialului productiv al terenului datorită 

secetei, a proceselor de acidifiere, sărăcire în substanţe 

nutritive şi datorită posibilităţilor reduse de efectuare a 

lucrărilor de înbunătăţiri funciare de către actualii proprietari 

24 120 

PM 07-04 Poluarea apelor subterane cu nitraţi din agricultură 
29 174 
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PM 07-05 
Poluarea solului şi a apelor subterane cauzată de 

gestionarea necorespunzătoare a dejecţiilor animaliere 29 145 

PM-08 URBANIZAREA MEDIULUI 
23.00 114.00 

PM 08-01 

Spaţii verzi insuficiente în zonele urbane din judeţul Galaţi, 

lipsa unor spaţii de joacă pentru copii şi lipsa zonelor de 

recreere adecvate pentru populaţie 
32 160 

PM 08-02 Insuficienţa perdelelor de protecţie în zonele industrializate 
29 145 

PM 08-03 Insuficienţa spaţiilor de parcare 
25 125 

PM 08-04 Nivelul zgomotului ambiental şi a vibraţiilor 
17 68 

PM 08-05 Presiunea construcţiilor asupra peisajelor şi a spaţiilor verzi 
12 72 

PM-09 DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ŞI ANTROPIC 
27.50 126.50 

PM 09-01 Degradarea vegetatiei forestiere din afara fondului forestier  
24 120 

PM 09-02 
Degradarea mediului natural din cauza gradului redus de 

împăduriri 33 165 

PM 09-03 

Afectarea mediului natural (inclusiv arii naturale protejate) 

ca urmare a agresiunii de tip antropic (practicarea turismului 

necontrolat, braconaj, pășunat, pescuit, urbanizare, activităţi 

agricole, defrişări, exploatare de agregate minerale, etc.) 

31 155 

PM 09-04 
Braconajul speciilor de interes cinegetic din fauna sălbatică 

şi recoltarea ilegală a speciilor din flora spontană 22 66 

PM-10 
DEZVOLTARE DURABILĂ, EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI 

INFORMAREA COMUNITĂŢII 21.33 92.00 

PM 10-01 Educaţia ecologică deficitară la toate nivelele 
24 96 

PM 10-02 
Gradul redus de implicare a publicului în procesul de luare 

a deciziilor privind proiectele cu impact asupra mediului 20 100 

PM 10-03 Absenţa voluntariatului de mediu 
20 80 

PM-11 
DEGRADAREA MEDIULUI DATORATĂ TURISMULUI ŞI 

AGREMENTULUI 20.00 94.00 

PM 11-01 
Lipsa managementului adecvat şi eficient al zonelor 

turistice şi de agrement 28 140 

PM 11-02 

Promovarea redusă a turismului ecologic şi agroturismului, 

managementul defectuos în exploatarea potenţialului 

turistic al judeţului, practicarea în general a unui turism 

neorganizat 

12 48 

PM-12 

ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII AUTORITĂŢII 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PENTRU MANAGEMENTUL 

PROBLEMELOR DE MEDIU 
21.00 84.00 

PM 12-01 

Comunicare şi cooperare deficitară între instituţiile publice 

cu atribuţii de coordonare şi control în domeniul protecţiei 

mediului, administraţia publică şi agenţii economici 
23 92 

PM 12-02 
Capacitate instituţională insuficientă pentru implementarea 

acquis-ului comunitar de mediu 19 76 

PM-13 
POLUAREA MEDIULUI DATORATĂ ACTIVITĂŢILOR DIN 21.50 98.00 
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Tabel nr.56 Probleme de mediu scor ierarhizare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT 

PM 13-01 Întreţinerea necorespunzătoare a reţelelor de transport 
24 120 

PM 13-02 
Promovarea sistemelor alternative de transport şi utilizarea 

insuficientă a modalităţilor de transport ecologic 19 76 

Denumirea problemei 
Cod 

identificare 
Scor 

ierarhizare 
Scor 

prioritizare 

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR PM-01 31.25 134.00 

POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ PM-02 30.33 131.00 

CALITATEA ŞI CANTITATEA NECORESPUNZĂTOARE A APEI 
POTABILE 

PM-03 22.00 95.00 

PERICOLE GENERATE DE ACCIDENTE MAJORE, FENOMENE 
NATURALE ŞI ANTROPICE 

PM-04 26.55 106.66 

POLUAREA ATMOSFEREI ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE 
SCHIMBĂRI CLIMATICE 

PM-05 28.40 127.60 

STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI PM-06 24.00 72.00 

POLUAREA SOLULUI ŞI A APELOR SUBTERANE PM-07 26.00 116.60 

URBANIZAREA MEDIULUI PM-08 23.00 114.00 

DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ŞI ANTROPIC PM-09 27.50 126.50 

DEZVOLTARE DURABILĂ, EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI INFORMAREA 
COMUNITĂŢII 

PM-10 21.33 92.00 

DEGRADAREA MEDIULUI DATORATĂ TURISMULUI ŞI AGREMENTULUI PM-11 20.00 94.00 

ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII AUTORITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
PENTRU MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DE MEDIU 

PM-12 21.00 84.00 

POLUAREA MEDIULUI DATORATĂ ACTIVITĂŢILOR DIN TRANSPORT PM-13 21.50 98.00 
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CAPITOLUL 6 – Matricea plan de acţiune 
 
 
Acţiuni strategice pentru protecţia mediului în judeţul Galaţi 
 
Planul Local de Acţiune pentru Protecţia Mediului oferă cadrul de abordare a celor mai 
importante probleme de mediu şi un plan pe termen lung pentru investiţiile şi programele de 
mediu ale judeţului Galaţi.  
Pentru a mări la maxim eficienţa PLAM, este necesar ca recomandările ce rezultă din acesta 
să fie corelate cu celelalte procese de planificare şi reglementare legislativă, cum ar fi 
dezvoltarea unui plan de amenajare a teritoriului, planul general al infrastructurii şi bugetele 
anuale. PLAM serveşte astfel drept ghid pe termen lung al acţiunilor pentru mediu ale 
comunităţii. 
Totodată, acest document reprezintă o bază oficială pentru elaborarea planurilor de 
finanţare, pentru elaborarea şi aprobarea proiectelor prioritare de investiţii de mediu, inclusiv 
prin colaborare internaţională. 
Planul Local de acţiune deschide nu numai perspectiva îmbunătăţirii condiţiilor de mediu, a 

sănătăţii şi a calităţii vieţii populaţiei din judeţul Galaţi, ci şi a unui mediu propice pentru o 

nouă piaţă de afaceri, cu efecte benefice în plan social şi economic. 

Procesul de elaborare a Planului de Acţiune pentru Mediu debutează cu stabilirea 
obiectivelor,  ţintelor  şi  indicatorilor  pentru  aceste acţiuni. 
Obiectivele de mediu îndrumă strategic eforturile de rezolvare a problemelor de mediu  şi 
totodată, oferă o oportunitate de stabilire a  consensului  între  părţile interesate în legătură 
cu ceea ce se urmăreşte a se realiza,  într-o perioadă  definită de  timp, cum ar fi de 4 - 5 ani. 
Ţintele sunt  angajamente măsurabile, ce trebuie realizate în perioada de timp stabilită. Ele 
sunt utilizate în evaluarea şi măsurarea progresului în implementarea PLAM, în timp ce 
indicatorii evaluează  dacă  scopurile şi ţintele au fost atinse şi dacă  aceste rezultate 
îmbunătăţesc viaţa cetăţenilor  comunităţii. 
 
a. Stabilirea  obiectivelor de mediu 
 
Obiectivele pentru  mediu  îndrumă  strategic  eforturile comunităţii  pe termen  mediu  şi  
respectiv, pe termen lung,  pentru  rezolvarea  problemelor de mediu  identificate  şi  
ierarhizate  în  acea  zonă. Obiectivele trebuie să fie practice, realizabile şi  să  ofere  cadrul  
ce asigură formularea şi implementarea  unui  set  coerent  şi  consistent  de  ţinte  şi acţiuni  
pentru  mediu. 
Dezvoltarea obiectivelor debutează cu  revederea  evaluării  problemelor de mediu. Fiecare 
evaluare  a problemei  descrie în mod ideal de ce apare o problemă  anume, precum şi  
impactul negativ al activităţilor  umane. 
Obiectivele  reformulează  problema într-o manieră afirmativă, optimistă, ce exprimă tipurile 
de acţiuni  esenţial  a  fi  realizate  într-o  perioadă de  timp. 
Ţinând cont de cele prezentate mai sus, Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi are în 
vedere următoarele obiective generale: 
1. îmbunătăţirea calităţii aerului înconjurător în limitele prevăzute de normele în vigoare 
pentru indicatorii de calitate; 
2. reducerea impactului încălzirii globale asupra societăţii şi mediului precum şi diminuarea 
costurilor pentru aplicarea măsurilor adoptate; 
3. dezvoltarea infrastructurii edilitare şi  managementul durabil al resurselor de apă; 
4. dezvoltarea unui sistem de management integrat al deşeurilor şi asigurarea gestionării în 
siguranţă a substanţelor chimice periculoase; 
5. conservarea diversităţii biologice, utilizarea durabilă a habitatelor naturale, a speciilor de 
floră şi faună sălbatică şi reconstrucţia ecologică a sistemelor deteriorate; 
7. reducerea şi prevenirea poluării şi  degradării solurilor; 
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8. apărarea împotriva calamităţilor naturale şi accidentelor de mediu; 
9.îmbunătăţirea calităţii mediului şi asigurarea unui nivel înalt al calităţii vieţii în zonele 
urbane şi rurale; 
10. promovarea turismului ecologic; 
11. facilitarea şi stimularea dialogului dintre autorităţi şi societatea civilă asupra strategiei, 
politicilor, programelor şi deciziilor privind mediul şi dezvoltarea socio-economică a judeţului; 
12. îmbunătăţirea sistemului educaţional formativ şi informativ în vederea formării unei 
educaţii civice şi ecologice a populaţiei. 
 
b. Stabilirea  ţintelor şi  acţiunilor pentru  mediu 
 
Din momentul în care obiectivele au fost identificate este importantă stabilirea de ţinte pentru  
fiecare obiectiv. Un obiectiv este un angajament măsurabil ce trebuie atins într-o anumită 
perioadă de timp. Obiectivele se referă  la  resurse şi  îndrumă  selectarea  acţiunilor. Ele 
sunt utilizate în evaluarea  şi  măsurarea  progresului  în  implementarea  PLAM. 
Acţiunile trebuie să  fie foarte concrete  şi să determine schimbări în comportamentul părţilor 
implicate  şi  tocmai   de aceea,  ele  sunt  de obicei  rezultatele  unei  negocieri. 
Unele aspecte de care Comitetul de Coordonare a trebuit să ţină cont în momentul formulării 
obiectivelor de mediu sunt: 
› Existenţa obiectivelor sau cerinţelor de mediu specifice stipulate de legislaţia naţională. 
› Există deja obiective şi ţinte locale pentru mediu?  Dacă da, ce schimbări ale acestora sunt     
necesare? 
› Există  informaţia de bază  necesară  evaluării modificărilor în timp? 
› Poate fi atins obiectivul propus într-o perioadă realistă de timp? Pe de altă parte, sunt 
obiectivele suficiente  pentru  atingerea  nivelului dorit  de  îmbunătăţire a mediului? 
Odată stabilite obiectivele strategice şi specifice, se selectează indicatorii care să fie utilizaţi 
în măsurarea  eficienţei  acţiunilor  ce  se  vor  întreprinde. 
 
c. Selectarea  indicatorilor 
 
 
Indicatorii ajută la înţelegerea progresului şi depărtarea faţă de obiectivul propus iniţial. Ei 
oferă membrilor comunităţii un mecanism de identificare  a stadiului de realizare a acţiunilor 
de mediu şi implicit a scopurilor propuse, rezultatele obţinute trebuind să conducă la 
îmbunătăţirea  vieţii membrilor comunităţii. 
În stabilirea indicatorilor de monitorizare a acţiunilor trebuie luaţi în considerare următorii 
factori importanţi: 
› Implicarea părţilor interesate:  este important ca indicatorii să fie stabiliţi cu acordul exprimat 
al grupurilor interesate şi să reflecte valorile acestor grupuri. În lipsa acestei implicări largi, 
indicatorii pot  să  nu fie  acceptaţi unanim şi unii dintre cei mai  importanţi vor fi neglijaţi. 
› Dezvoltarea unor scopuri şi obiective clar definite de planificare: indicatorii trebuie să  se 
bazeze şi  să fie  direct  legaţi de scopuri şi obiective clar definite de  planificare. 
› Generarea de acţiuni directe din indicatori: indicatorii trebuie să fie direct legaţi de 
implementarea unor acţiunii specifice şi trebuie utilizaţi pentru aprecierea progresului în 
atingerea scopurilor declarate. Instituţiile care asigură implementarea  pot  încorpora aceste 
informaţii  în procesul de luare a  deciziei. 
› Stabilirea unui sistem de monitorizare, raportare şi evaluare: odată stabiliţi indicatorii, este 
important de realizat un sistem de monitorizare, prin colectarea şi centralizarea periodică a 
informaţiilor, în scopul întocmirii unor rapoarte de evaluare. 
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Identificarea priorităţilor pentru acţiune 

Următorul pas în revizuirea PLAM este identificarea acţiunilor specifice. În timp ce viziunea 
comunităţii asigură cadrul general, iar obiectivele şi ţintele de mediu servesc drept jaloane 
pentru identificarea acţiunilor, acţiunile servesc la atingerea obiectivelor şi ţintelor. 
Acţiunile reprezintă activităţile concrete care servesc la atingerea obiectivelor şi ţintelor. 
Planul Local de Acţiune pentru Mediu conţine pentru fiecare problemă individuală, un set de 
acţiuni coerente şi consistente a căror implementare convergentă face posibilă soluţionarea 
problemei căreia i se adresează. 
Baza pentru identificarea şi selectarea acţiunilor posibile a constat pe de o parte în punctele 
tari existente în judeţ la nivelul autorităţilor, instituţiilor şi societăţii civile, iar pe de altă parte, 
în oportunităţile oferite de forţele exterioare judeţului (legislaţie, posibilitatea unor finanţări din 
bugetul statului sau surse externe), cum sunt: 

 necesitatea respectării şi aplicării legislaţiei existente în domeniul protecţiei mediului 
şi administraţiei publice locale;  

 necesitatea atingerii standardelor UE, în domeniul protecţiei mediului; 
 procesul de transpunere a Directivelor UE în legislaţia naţională; 
 suportul autorităţii administrative (Instituţia Prefectului, Consiliul Judeţului) pentru 

PLAM; 
 experienţa şi capacitatea administrativă în managementul mediului a autorităţilor 

judeţene; 
 existenta unor proiecte şi acţiuni pentru îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din judeţ, 

inclusiv prin colaborare internaţională; 
 existenţa unui mediu de afaceri propice. 

Planul Local de Acţiune oferă o bună oportunitate pentru instituirea unei colaborări benefice 
între instituţii, pentru realizarea parteneriatului între sectorul public, sectorul privat, organizaţii 
şi cetăţeni în vederea soluţionării problemelor de mediu, precum şi pentru obţinerea unor 
beneficii economice şi sociale. 
 
Acţiunile posibile selectate incluse în Planul Local de Acţiune au fost grupate în patru 
categorii: 
• măsuri tehnologice – acţiuni care implică eforturi colective sau individuale pentru 
soluţionarea problemelor de mediu, care pot fi administrate fie de administraţia locală, fie de 
companii de utilităţi, societăţi, contractori privaţi; 
• acţiuni legislative şi de reglementare – acţiuni care solicită societăţilor conformarea cu 
reglementările de mediu specifice şi implementarea de măsuri pentru reducerea poluării 
mediului; 
• educarea publicului şi instruirea personalului - programele de educare a publicului joacă un 
rol crucial în educarea cetăţenilor şi a societăţilor cu diferite profiluri privind conformarea cu 
noile cerinţe de mediu şi modul de realizare a sprijinului public pentru programele de mediu; 
• programele comunităţii – activităţi care implică acţiuni colective sau individuale ale 
membrilor comunităţii pentru soluţionarea unor probleme de mediu. 
 
Identificarea criteriilor de selectare a acţiunilor 
 

În identificarea şi aplicarea criteriilor de selectare a acţiunilor din Planul Local de Acţiune  
s-au luat în considerare următoarele aspecte: 
• prezenţa în planurile şi strategiile judeţene, regionale şi naţionale ca priorităţi 
reprezentative,  
• raportul cost/eficienţă, care permite compararea costurilor relative ale mai multor acţiuni,  
• fezabilitate tehnică, permite evaluarea unei tehnologii, 
• eficienţa, permite evaluarea unei acţiuni în raport cu modul de realizare a obiectivelor şi 
ţintelor şi cu eficienţa sa în reducerea sau prevenirea efectelor negative asupra sănătăţii 
populaţiei sau ecologice, 
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• impactul financiar, permite evaluarea acestuia asupra membrilor comunităţii, 
• autoritatea statutară, permite evaluarea autorităţii legale a instituţiilor guvernamentale locale 
şi a altor instituţii de implementare în raport cu acţiunile de implementare, 
• echitatea, permite evaluarea beneficiilor şi costurilor unei acţiuni distribuite pe persoane 
afectate şi comunitate, 
• flexibilitatea, permite evaluarea posibilităţii de modificare a acţiunii în timp, în funcţie de 
schimbările demografice, de mediu, economice şi legislative, 
• perioada de implementare, permite evaluarea în raport cu intervalul de timp necesar, a 
implementării unei acţiuni, 
• acceptabilitatea/suportabilitatea, permite evaluarea în raport cu nivelul de acceptare a 
acţiunii de către public sau de către Consiliul Judeţului, precum şi în raport cu sprijinul din 
partea participanţilor, 
• impactul asupra mediului, permite evaluarea în raport cu impactul asupra mediului generat 
de construcţiile sau activităţile de operare implicate în acţiune, precum şi în raport cu 
mărimea acestui impact, 
• ameninţările la adresa sănătăţii umane, mediului şi calităţii vieţii, este evaluat impactul 
asupra sănătăţii umane şi mediului, 
• impactul asupra forţei de muncă, permite evaluarea în raport cu creşterea/scăderea 
numărului de locuri de muncă. 
Această listă nu este limitată, existând şi alte aspecte cum sunt: 

 rezultatul ierarhizării problemelor de mediu; 

 numărul persoanelor care beneficiază de rezolvarea unei anumite probleme de 
mediu; 

 efectul pe termen lung al rezolvării unei anumite acţiuni de mediu, cât şi timpul 
necesar pentru implementarea acţiunii; 

 obţinerea unor efecte multiple, cum ar fi utilizarea tehnologiilor curate şi a obţinerii 
unor efecte în cascadă; 

 viteza şi uşurinţa desfăşurării procesului de implementare. 
 
 Identificarea, analizarea şi selectarea acţiunilor 
 

Analiza şi selectarea acţiunilor reprezintă nucleul procesului de luare a deciziilor. Este pasul 
când se decide asupra celor mai eficiente acţiuni în atingerea scopurilor şi ţintelor de mediu. 
Pentru a reduce lista de acţiuni rezultată şi a selecta câteva subiecte de acţiune s-a propus 
un proces în două etape: 
1. realizarea listei de acţiuni preferate; 
2. selectarea acţiunilor bazate pe analizele specifice comunităţii. 
Prima etapă în procesul de selectare a acţiunilor este elaborarea unei liste preferate de 
acţiuni care este supusă apoi unei analize riguroase prin aplicarea criteriilor de evaluare 
asupra unei liste de acţiuni stabilite prin contribuţie multidisciplinară. 
După elaborarea listei de acţiuni, următoarea etapă constă în efectuarea analizelor specifice 
comunităţii în vederea fundamentării listei finale de acţiuni prioritare. 
Pe baza procesului de selecţie descris mai sus şi utilizând criteriile selectate, a fost 
identificată următoarea listă de categorii de acţiuni de mediu ce urmează a fi implementate în 
judeţul Galaţi: 

 extinderea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă; 

 retehnologizarea staţiilor de epurare urbane şi industriale; 

 retehnologizarea proceselor industriale poluante; 

 construirea de depozite ecologice precum şi a staţiilor de transfer, staţii de 
compostare, staţie de tratare mecano-biologică; 

 dotarea corespunzătoare a fiecărei localităţi pentru colectarea şi depozitarea 
selectivă a deşeurilor; 

 găsirea de soluţii pentru eliminarea deşeurilor periculoase; 
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 îmbunătăţirea parcului auto; 

 împădurirea zonelor afectate de eroziuni şi refacerea malurilor degradate; 

 implementarea cadrului legislativ pentru protecţia şi conservarea biodiversităţii locale; 

 elaborarea de proiecte pentru promovarea dezvoltării durabile în zonele turistice – 

 amenajarea zonelor pentru practicarea turismului ecologic; 

 extinderea spatiilor verzi urbane şi reabilitarea construcţiilor; 

 asigurarea condiţiilor necesare pentru protecţia sănătăţii şi creşterea nivelului de trai 
în mediul urban; 

 asigurarea bazei materiale şi umane pentru realizarea educaţiei ecologice; 

 creşterea capacităţii instituţionale a APM Galaţi. 
 

 

PLANUL LOCAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU AL JUDEŢULUI GALAŢI 

MATRICILE – PLAN DE ACŢIUNE PENTRU PROBLEMELE DE MEDIU PRIORITARE 
 
1.Matricea plan pentru problema MANAGEMENTUL DEŞEURILOR 
2.Matricea-plan pentru problema POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ 
3.Matricea-plan pentru problema DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ŞI ANTROPIC  
4.Matricea-plan pentru problema PERICOLE GENERATE DE ACCIDENTE MAJORE, 
FENOMENE NATURALE ŞI ANTROPICE 
5.Matricea-plan pentru problema POLUAREA SOLULUI ŞI A APELOR SUBTERANE 
6.Matricea-plan pentru problema POLUAREA ATMOSFEREI ŞI COMBATEREA 
FENOMENELOR DE SCHIMBĂRI CLIMATICE 
7.Matricea-plan pentru problema ASIGURAREA NECORESPUNZĂTOARE A STĂRII DE 
SĂNĂTATE A POPULAŢIEI 
8.Matricea-plan pentru problema URBANIZAREA MEDIULUI 
9.Matricea-plan pentru problema POLUAREA MEDIULUI DATORATĂ ACTIVITĂŢII DIN 
TRANSPORT 
10.Matricea-plan pentru problema DEGRADAREA MEDIULUI DATORITĂ TURISMULUI SI 
AGREMENTULUI 
11.Matricea-plan pentru problema CALITATEA ŞI CANTITATEA NECORESPUNZĂTOARE 
A APEI POTABILE 
12.Matricea-plan pentru problema DEZVOLTARE DURABILĂ, EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI 
INFORMAREA COMUNITĂŢII 
13.Matricea-plan pentru problema ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII AUTORITĂŢII 

ADMINISTRAŢIEI PUBLICE  PENTRU MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DE MEDIU 
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MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  
“MANAGEMENTUL DEŞEURILOR” (PM-01) 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1. Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor municipale  în mediul urban şi rural, precum 
și a deşeurilor din construcţii şi demolări  la nivelul judeţului Galaţi 

PM 01-01 11 

2. Lipsa unui sistem eficient de colectare separată a deşeurilor  PM 01-02 8 

3. Gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor industriale, în special a deșeurilor 
periculoase 

PM 01-03 12 

4. Gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor din agricultură, silvicultură şi pescuit PM 01-04 2 

 

Categoria problemei:    PM-01    

Problema de mediu:      PM 01-01 Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor municipale  în mediul urban şi rural, la nivelul judeţului Galaţi 

Obiectiv general: Reducerea poluării mediului cauzată de managementul defectuos al deşeurilor municipale în mediul urban şi rural 

Obiectiv specific: Implementarea unui sistem integrat de gestiune a deşeurilor în județul Galați 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Acoperirea cu 
servicii de salubritate 
a locali-tăţilor, 100 % 
până în  2018 
 

Gradul de acoperire 
cu servicii de 

salubritate în mediul 
urban şi rural 

01.01.01 Achiziţia de 
echipamente de colectare şi 
transport deşeuri  

CJ Galați 

Consiliile locale 

permanent - Fonduri europene, 
Buget de stat, buget 
local  
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  01.01.02 Extinderea ariei de 
acoperire cu servicii de 
salubritate în mediul urban şi 
rural/ 

CJ Galați 

Consiliile locale 

2018 - Fonduri europene, 
Buget de stat, buget 
local  
 
 

Reducerea cantităţii 
de deşeuri 
municipale 
biodegradabile 
depozitate la 35% 
din cantitatea totală, 
exprimată 
gravimetric, produsă 
în anul 1995, până în 
anul 2020 
 

Reducerea cantității 
de deșeuri 
municipale eliminate 
prin depozitare cu 
35% până în anul 

2018 și cu 45% 
începând cu anul 
2019 
 
Atingerea unui nivel 
de pregătire pentru 
reutilizare şi reciclare 

a deșeurilor de 
hârtie, metal, plastic 

și sticlă provenind 

din deșeurile 
menajere sau, după 
caz, provenind din 
alte surse, în măsura 
în care aceste fluxuri 
sunt similar 
deșeurilor care 

Cantitatea de 

deșeuri 
biodegradabile 
depozitată /an 

Cantitatea de 

deșeuri 
depozitată/an 

Cantitatea de 

deșeuri 
compostate/an 

01.01.03 Colectarea 
separată, la sursă, a 
deşeurilor biodegradabile în 
vederea producerii de 
compost  prin proiectul SMID 

CJ Galați 

Consiliile locale 

2020 - Fonduri europene, 
Buget de stat, buget 
local  
 

01.01.04 Mărirea capacității 
de sortare și compostare a 
deșeurilor municipale prin 

construirea unor noi facilități 
în cadrul SMID 

CJ Galați 2020 - Fonduri europene 
POIM 

01.01.05 Construirea unei 

stații de tratare mecano-
biologica prin proiectul SMID 

CJ Galați 2020 - Fonduri europene 
POIM 

01.01.06 Construirea de 

stații de transfer prin 
proiectul SMID 

CJ Galați 2020 - Fonduri europene 
POIM 

01.01.07 Construirea unui 

depozit de deșeuri 
municipale prin proiectul 
SMID 

CJ Galați 2020 - Fonduri europene 
POIM 

01.01.08 Închiderea 
depozitului  neconform 

Rateș Tecuci 

CL Tecuci 2019 - Buget local/Fondul de 
închidere/ Fonduri 
europene POIM 

01.01.09 Închiderea celulei  
de depozitare în cadrul 
depozitului conform Tirighina 
pe măsura epuizării 

capacității și asigurarea 
monitorizării 

CL Galati  

SP Ecosal 

 

 - Fondul de închidere a 
depozitelor, constituit 
conform  prevederilor 
legale 

Nr. UAT care 
adopta sistemul 

01.01.10 Implementarea 
instrumentului 
economic”Plăteşti cât 
arunci”la nivel local 

UAT-uri 

Operatori de 

2018 - Buget local/Fonduri 
europene 
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provin din 
gospodării, de 
minimum 50% din 
masa totală , până 
la31.12.2020 
 
Sistarea activităţii de 
depozitare în cadrul 
depozitelor 
neconforme 
Depozitarea 

deșeurilor numai în 
depozite conforme 

salubritate 

Nr. controale/nr. 

sanțiuni aplicate 

01.01.11 Efectuarea de 
controale tematice privind 
modul de gestionare a 

deșeurilor municipale 

GNM-Serviciul 
Comisariatul 

Judetean Galați 

Începând cu  
16 iulie 2017 

- Fonduri proprii 

 

Categoria problemei:    PM-01    

Problema de mediu:      PM 01-02 Lipsa unui sistem eficient de colectare separată a deşeurilor,  precum și a deşeurilor din construcţii şi desfiinţări   

Obiectiv general: Îmbunătăţirea colectării separate a deşeurilor  

Obiectiv specific 1 : Îmbunătățirea infrastructurii de colectare separată a deșeurilor 

Obiectiv specific 2: Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor de construcţii şi desfiinţări  cu reducerea impactului asupra mediului  

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 

(mii 
euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Creştere gradului de 
colectare separată a 
deşeurilor reciclabile – 
sticlă, hartie, plastic, 
metale  

Creșterea gradului de 
valorificare/reciclare a 

-număr localităţi cu 
sisteme de colectare 
selectivă a deşeurilor 

la nivelul județului 
 
-Cantitatea de 

deșeuri colectată 

01.02.01 Implementarea 
sistemului de colectare 
selectivǎ a deşeurilor (sticlă, 

hârtie, plastic, biodeşeuri) și a 
deșeurilor de ambalaje,  la 

nivelul tuturor localităților  

județului  

Consiliile locale 

Operatorii de 
salubrizare 

2020 - Buget local/ Fonduri 
europene POIM 
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deșeurilor de ambalaje separat, pe tipuri de 

deșeu/an 
- Nr. de campanii de 

conștientizare 
organizate/an 

01.02.02 Implementarea 
sistemului de colectare a 
deseurilor reciclabile “din 
poarta in poarta”în special 
pentru hartie/carton, plastic, 
metal, in zona urbana 

Consiliile locale 

Operatorii de 
salubrizare 

2018 - Buget local/fonduri 
proprii 

01.02.03  Organizarea de 

campanii de conștientizare a 

populației privind colectarea 

separată a deșeurilor 

Operatorii de 
salubrizare 

 

anual - Fonduri proprii 

Atingerea ratei anuale 
de colectare separată 
a DEEE de 45%   

-număr puncte de 
colectare DEEE-uri  
- număr campanii de 
colectare 

01.02.04 Organizarea 
sistemului de colectare 
separată a DEEE la nivelul 
comunelor 

Consiliile locale 

Asociațiile de profil 

Începând cu 2017 - Parteneriat public -
privat 

01.02.05 Organizarea de 
campanii de colectare 
separata a DEEE de la 
populatie 

Operatorii de 
salubrizare 

Asociațiile de profil 

Anual - Fonduri proprii 

Atingerea unui nivel de 
pregătire pentru 
reutilizare, reciclare şi 
alte operaţiuni de 
valorificare materială, 
inclusiv operaţiuni de 
umplere, rambleiere 
care utilizează deşeuri 
pentru a înlocui alte 
materiale, de minimum 
70% din masa 

cantităților de deşeuri 
nepericuloase 
provenite din activităţi 
de construcţie şi 

desființări, progresiv 
până la 31.12.2020 

Nr. Operatori 
autorizati pentru 
colectare/valorificare 
deseuri din 
constructii si 
desfiintări 
Nr. Controale 
tematice/nr. Santiuni 
aplicate 
Cantitatea de 
deşeuri din 
construcţii şi 
demolări 
colectată/valorificată/ 
eliminată 

01.02.06 Înfiinţarea unor 
centre de colectare/ pregătire 
pentru reutilizare a deşeurilor 
din construcţii şi desfiinţări  şi 
autorizarea acestora din punct 
de vedere al protecţiei 
mediului 

Consiliile locale 

Operatorii de 
salubrizare 

Operatori privati 

Începând cu 2017 - Buget local 

Fonduri AFM 

01.02.07 Prevenirea 
abandonării necontrolate a 
deşeurilor din construcţii şi 
desfiinţări 

CJ GNM Galati anual -  

01.02.08 Valorificarea 
deşeurilor din construcţii şi 
demolări la construcţia 
drumurilor şi reabilitarea de 

Titularii 

autorizațiilor  de 

construcție și/sau 

desființări 

anual - Fonduri proprii 
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terenuri degradate Operatori de 
salubritate 

 

 
 

Categoria problemei:    PM-01 

Problema de mediu:      PM 01-03 Gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor industriale, în special a deșeurilor periculoase 

Obiectiv general: Reducerea impactului poluării datorate deşeurilor industriale generate, în special al deșeurilor periculoase 

Obiectiv specific 1 : Creșterea gradului de valorificare a deșeurilor industriale generate 

Obiectiv specific 2: Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor medicale 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Creşterea gradului de 
valorificare a deşeurilor 
industriale din halda de 
zgură/conform 
proiectului tehnic de 
valorificare a deşeurilor 

Cantitatea de deşeuri 
valorificată/cantitatea 
de zgură procesată 

01.03.01 Valorificarea 

deșeurilor metalice de pe 
halda de zgură a SC 

ArcelorMittal SA prin societăți 
autorizate  

SC ArcelorMittal 
SA 

2023 - Fonduri proprii 

Închiderea depozitelor 
neconforme de deseuri 
industriale  
nepericuloase 

 01.03.02 Efectuarea lucrarilor 
de inchidere a depozitelor de 
deseuri industriale 
nepericuloase halda de 
zgura- a SC ArcelorMittal SA 
si Halda de zgura –SC Elnav 
SA conform  proiectelor 
aprobate 

 SC ArcelorMittal 
SA 

SC Elnav SA 

 

2024 

 

- Fonduri proprii 
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Creșterea gradului de 
valorificare a 
nămolurilor rezultate de 

la stațiile de epurare a 
apelor  

Cantitatea de nămol 
valorificată/an 

Cantitatea de nămol 
eliminată prin 
depozitare 

01.03.03 Utilizarea 

nămolurilor de la stațiile de 
epurare ca fertilizant în 
agricultură sau ca material de 
acoperire în depozitele de 

deșeuri 

SC APĂ CANAL 
SA 

permanent - Fonduri proprii 

Valorificarea/eliminarea 
deşeurilor periculoase 
în condiţii de protecţie 
pentru mediul 
înconjurător şi pentru 
sănătatea umană 
Gestionarea uleiurilor 
uzate cu respectarea 
ierarhiei de gestionare 

a deșeurilor 
Colectarea a minim 
45% din deşeurile de 
baterii şi acumulatori 
portabili 

Eliminareaîn condiții de 

siguranță pentru 
sănătatea umană și a 
mediului a 
echipamentelor cu 

conținut de PCB 
Gestionarea 
corespunzatoare a 

deșeurilor medicale 
Reutilizarea şi 
valorificarea a cel puţin 
95% din masa medie 
pe vehicul şi an; 
Reutilizarea şi 
reciclarea a cel puţin 
85% din masa medie 

Nr. de formulare de 
transport aprobate 
Nr. de sancţiuni 
aplicate/nr. controale 

01.03.04 Monitorizarea şi 
controlul transporturilor de 
deşeuri periculoase de la 
generator către 
amplasamentele de  stocare 
temporară/ instalaţiile de 
valorificare/eliminare din 

județul Galați 

APM Galați 

GNM-CJ Galați 

permanent -  

Cantitatea de uleiuri 
uzate 

colectata/valorificată/ 
 

01.03.05 Valorificarea şi 
eliminarea uleiurilor uzate în 
condiţii de siguranţă pentru 
mediu şi sănătatea populaţiei 

Agenti economici 
generatori 

anual -  

Cantitatea de deşeuri 
colectată / valorificată 

01.03.06 Valorificarea 
bateriilor şi acumulatorilor 
uzaţi în condiţii de siguranţă 
pentru mediu şi sănătatea 
populaţiei/permanent 

Agenti economici anual -  

Nr. de echipamente 

cu conținut de PCB 
eliminate/echipamente 
programate 

01.03.07 Eliminarea prin 

operatori economici autorizați 
a echipamentelor cu conținut 
de PCB, conform  planurilor 
de eliminare aprobate de 
APM 

SC ArcelorMittal 
SA 

SC MenaromPec 
SA 

SC Electrica 
Distributie 

Muntenia Nord SA, 
Sucursala de 

1.01.2025 - Fonduri proprii 
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pe vehicul şi an. Distributie Galati 

SC Electrocentrale 
SA 

SC Romportmet 
SA 

 

Cantitate de deşeuri 
medicale 
colectate/eliminate 

01.03.08 Colectarea, 
valorificarea şi eliminarea 
deşeurilor medicale în condiţii 
de siguranţă pentru mediu şi 
sănătatea populaţiei 

Unităţi medicale, 
agenţi economici 

autorizati 

permanent - Fonduri proprii 

Cantitatea de deşeuri 
generată / 

valorificată/eliminată 

01.03.09 Monitorizarea 

gestionării deșeurilor generate 

din activități le industriale 
autorizate IPPC   

APM Galați anual - Fonduri proprii 

Nr. VSU 
colectate/tratate/an 

01.03.10 Monitorizarea 
activităţii agenţilor economici 
autorizaţi pentru colectarea 
/dezmembrarea VSU în 
vederea atingerii ţintelor de 
reciclare/valorificare conform  
prevederilor legale 

APM Galați anual - Fonduri proprii 

Depozitarea nãmolului 
rezultat din staţia de 
epurare Galaţi în 
vederea valorificãrii 

Suprafatã construitã 
destinatã depozitãrii 

nãmolului rezultat din 
staţia de epurare 

Galaţi 
 

Cantitãţi de nãmol 
stocate 

01.03.11 Construire în com. 
Şendreni a unui depozit de 
stocare temporară a 
nămonului rezultat din staţia 
de epurare Galaţi 

SC APĂ CANAL 
SA 

2021 - POIM 

01.03.12 Extindere a spaţiului 
de stocare temporară a 
nămonului în incinta staţiei de 

SC APĂ CANAL 
SA 

2021 - POIM 
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epurare Galaţi  

 

Categoria problemei:    PM-01 

Problema de mediu:      PM 01-04 Gestionarea necorespunzatoare a deșeurilor din agricultură, silvicultură şi pescuit 

Obiectiv general: Gestionarea durabilă a deșeurilor din agricultură, silvicultură şi pescuit 

Obiectiv specific 1 : Creșterea gradului de valorificare a deșeurilor rezultate din agricultură, silvicultură şi pescuit 

 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Creşterea gradului de 
valorificare a deşeurilor 
vegetale si a dejectiilor 
animaliere  

Nr. platforme 
tratare deşeuri 
vegetale si 
dejectiilor 
animaliere 
 
Nr. Controale 
tematice/nr. 
Santiuni aplicate 
 

01.04.01 Încurajarea 
valorificării prin procedee 

aerobe și anaerobe a 
deșeurilor provenite din 

agricultură, silvicultură și 
pescuit (în special deșeuri 
vegetale și dejecții animaliere) 

UAT-uri 

Fermieri 

permanent - Buget 
local/cofinantare 
Fonduri proprii 

01.04.02 Prevenirea 
gestionării  necorespunzătoare 
a deşeurilor vegetale si a 
dejectiilor animaliere 

GNM-Serviciul 
Comisariatul 

Judetean Galați 

anual -  

 
 

MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  
“POLUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ” (PM-02) 
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Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1 Poluarea apelor de suprafaţă cauzată de evacuarea apelor uzate menajere neepurate 
sau epurate insuficient în aglomerări umane cu peste 2000 l.e. 

PM 02-01 14 

2 Poluarea apelor de suprafaţă cu ape uzate insuficient epurate  PM 02-02 2 

3 Poluarea apelor de suprafaţă datorată lipsei/insuficientei preepurări a apelor uzate de la 
spitale 

PM 02-03 1 

4 Poluarea apelor de suprafaţă datorată  lipsei statiilor de epurare a apelor uzate menajere 
in mediul rural 

PM 02-04          2 

 

 

Categoria problemei:    PM-02   Poluarea apelor de suprafaţă cu ape uzate insuficient epurate 

Problema de mediu:      PM 02-01 Poluarea apelor de suprafaţă cauzată de evacuarea apelor uzate menajere neepurate sau epurate insuficient în aglomerări umane 
cu peste 2000 l.e. 

Obiectiv general:          Asigurarea epurării apelor uzate evacuate cu încadrarea indicatorilor specifici în limitele legale 

Obiectiv specific:          Construcţia/reabilitarea/modernizarea staţiilor de epurare în mediul urban şi rural 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Evacuarea de ape uzate cu 
încadrarea indicatorilor 
specifici  în limitele legale 
  

- Km reţele de 
canalizare  
 

02.01.01 Reabilitare/extindere sistem canalizare 
aglomerare Galaţi (reabilitare făcută pentru 
“punctele nevralgice ale reţelei” în sistemul de 
canalizare, pentru rezolvarea celor mai mari 
probleme privind infiltrarea). 

 

UAT Galaţi 
 SC Apă Canal 

SA 

2018 7 888 Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

02.01.02 Reabilitare/extindere sistem canalizare 
aglomerare Tecuci  

UAT Tecuci 
SC Apă Canal 

2018 10 400 
 

Fonduri europene 
Buget de stat 
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SA Buget local 

02.01.03 Reabilitare/extindere sistem canalizare 
Bereşti, înfiinţare sistem canalizare Bereşti- Meria 

UAT Bereşti 
SC Apă Canal 

SA 

2018 4 600 Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

02.01.04 Reabilitare/extindere sistem canalizare 
aglomerare Pechea ( Pechea, Cuza Vodă şi 
Slobozia Conachi) 

UAT Pechea 
SC Apă Canal 

SA 

2018 1 107 
 (costuri 
totale) 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

02.01.05 Reabilitare/extindere sistem canalizare 
aglomerare Lieşti 
(Barcea,Iveşti,Umbrăreşti,Drăgăneşti) 

UAT Lieşti 
SC Apă Canal 

SA 

2018 2 226  
(costuri 
totale) 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

02.01.06 Înfiinţare sistem canalizare aglomerare 
Cosmeşti 

UAT Cosmeşti 
SC Apă Canal 

SA 

2018 Inclus în 
Movileni 
11 136  
(costuri 
totale) 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

02.01.07 Înfiinţare sistem canalizare aglomerare 
Movileni 

UAT Movileni 
SC Apă Canal 

SA 

2018 11 136  
(costuri 
totale) 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

02.01.08 Reabilitare/extindere sistem canalizare 
aglomerare Independenţa 

UAT 
Independenţa 
SC Apă Canal 

SA 
 

2018 6 234 Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

02.01.09 Înfiinţare sistem canalizare aglomerare 
Piscu 

UAT Piscu 
SC Apă Canal 

SA 
 
 

2018 6 690 Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

02.01.10 Înfiinţare sistem canalizare aglomerare 
Şendreni 

UAT Şendreni 
SC Apă Canal 

SA 
 

2018 11 635 Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

02.01.11 Extindere retea canalizare Braniştea  UAT Braniştea 
SC Apă Canal 

SA 

2021 - POIM 

02.01.12 Extindere retea canalizare Hanu Conachi UAT Hanu 
Conachi 

SC Apă Canal 

2021 - POIM 
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SA 

02.01.13 Extindere retea canalizare Smardan UAT Smardan 
SC Apă Canal 

SA 

2021 - POIM 

02.01.14 Reabilitare/extindere sistem canalizare 
aglomerare Tudor Vladimirescu 

UAT Tudor 
Vladimirescu 

SC Apă Canal 
SA 

 
 

2018 9 757 

 
 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

Categoria problemei:    PM-02   Poluarea apelor de suprafaţă cu ape uzate insuficient epurate 

Problema de mediu:      PM 02-02 Poluarea apelor de suprafaţă datorată  lipsei statiilor de epurare a apelor uzate menajere in mediul rural 

Obiectiv general:          Continuarea implementării prevederilor Directivei 2009/11/CE  privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase deversate în 
mediul acvatic 

Obiectiv specific:          Monitorizarea dotarii cu sisteme de colectare si statii de epurare a apelor uzate urbane a aglomerarilor cu peste 2000 l.e.     

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Urmarirea si raportarea stadiului de 
realizare a masurilor cuprinse in 
Planurile de actiune ale Directivelor 
Europene din ACQUIS-ul 
Comunitar Cap. 22 Protectia 
Mediului – Calitatea Apei 

Numar de autorizatii 
emise pentru lucrari 
de apa, canalizare si 
epurare 

02.02.01Urmarirea semestriala a asigurarii prin 
acte de reglementare specifice, a unui nivel de 
epurare corespunzator pentru aglomerarile cu 
peste 2000 l.e. 

 

ABA Prut-Barlad 

SGA Galati 

semestrial  - 

 

- 

Evitarea poluãrii cu ape uzate care 
conţin substanţe periculoase 
rezultate din activitatea operatorilor 
economici din mediul rural  

Numãr indicatori 
monitorizaţi 
Numãr depãşiri 
valori maxime 
admise/indicator 

02.02.02 Monitorizarea evacuãrii apelor uzate 
care conţin substanţe periculoase provenite din 
activitatea operatorilor economici din mediul 
rural 

Operatori  
economici 

ABA Prut-Barlad 

permanent - Surse proprii 
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SGA Galati 

Categoria problemei:    PM-02   Poluarea apelor de suprafaţă cu ape uzate insuficient epurate 

Problema de mediu:      PM 02-03 Poluarea apelor de suprafaţă datorată lipsei/insuficientei preepurări a apelor uzate de la spitale 

Obiectiv general:          Eliminarea surselor de poluare a apelor de suprafaţă datorată lipsei/insuficientei preepurări a apelor uzate de la spitale 

Obiectiv specific:          Monitorizarea calităţii apelor uzate de la spitale 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Controlul calităţii apelor uzate 
evacuate de la spitale 

Valoarea 
indicatorilor fizici, 
chimici şi 
bacteriologici ai 
apelor uzate înainte 
de deversarea în 
cursul receptor 
 
Volume şi debite de 
ape uzate epurate 
 

02.03.01 Monitorizarea calităţii apelor uzate 
evacuate din instalaţiile de preepurare 
rezultate de la spitale 

DSP Galaţi 
Spitale 

anual - Buget local 

Categoria problemei:    PM-02   Poluarea apelor de suprafaţă cu ape uzate insuficient epurate 

Problema de mediu:       PM 02-04         Poluarea apelor de suprafaţă datorată  lipsei statiilor de epurare a apelor uzate menajere in mediul rural 

Obiectiv general:           Continuarea implementarii prevederilor Directivei 91/271/ CEE privind epurarea apelor uzate urbane      

Obiectiv specific:           Monitorizarea dotarii cu sisteme de colectare si statii de epurare a apelor uzate urbane a aglomerarilor cu peste 2000 l.e.     

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
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potenţiale 

Urmarirea si raportarea stadiului de 
realizare a masurilor cuprinse in 
Planurile de actiune ale Directivelor 
Europene din ACQUIS-ul 
Comunitar Cap. 22 Protectia 
Mediului – Calitatea Apei 

Numar de autorizatii 
emise pentru lucrari 
de apa, canalizare si 
epurare 

02.04.01 Urmarirea semestriala a asigurarii 
prin acte de reglementare specifice, a unui 
nivel de epurare corespunzator pentru 
aglomerarile cu peste 2000 l.e. 

 

ABA Prut-Barlad 

SGA Galati 

semestrial  - 

 

- 

Evitarea poluãrii cu ape uzate 
rezultate din activitatea operatorilor 
economici din mediul rural  

Numãr indicatori 
monitorizaţi 
Numãr depãşiri 
valori maxime 
admise/indicator 

02.04.02 Monitorizarea evacuãrii apelor uzate 
provenite din activitatea operatorilor economici 
din mediul rural 

Operatori  
economici 

ABA Prut-Barlad 

SGA Galati 

permanent - Surse proprii 

 
 
 
 
 
 
Surse de informare: 
1.Master Plan revizuit al judeţului Galaţi privind infrastructura de apă şi apă uzată 
2.Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 
3.Acord de mediu ANPM nr.1/28.07.2016  şi revizuit cu DEI nr.187/06.07.2017  
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MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  
“CALITATEA ŞI CANTITATEA NECORESPUNZĂTOARE A APEI POTABILE” (PM-03) 

 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1 Insuficienţa sub aspect cantitativ şi calitativ a asigurării apei potabile în mediul urban PM 03-01 3 

2 Deficienţe ale sistemului de monitorizare a calităţii apei potabile din surse publice PM 03-02 3 

3 Lipsa sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă în unele localităţi rurale PM 03-03 18 

 

 

Categoria problemei:    PM-03   Calitatea şi cantitatea necorespunzătoare a apei potabile 

Problema de mediu:      PM 03-01 Insuficienţa sub aspect cantitativ şi calitativ a asigurării apei potabile în mediul urban 

Obiectiv general:          Asigurarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a apei potabile 

Obiectiv specific:          Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii existente de alimentare cu apă în mediul urban 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementar

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 

Surse de finanţare 
existente/ 
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e (mii euro) potenţiale 

Furnizarea apei 
potabile în cantitate 
şi la o calitate 
corespunzătoare în 
mediul urban 

Lungimea 
conductelor, 

reţelelor instalate  
/reabilitate 

  
 

03.01.01Extindere/reabilitare reţea apă în 
aglomerarea Galaţi 

SC Apă 
Canal SA 
CL Galaţi 

2020 49 000 Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.01.02Extindere/reabilitare reţea apă în 
aglomerarea Tecuci  

SC Apă 
Canal SA 
CL Tecuci 

2020 16 000 Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.01.03Extindere/reabilitare reţea apă în 
aglomerarea Bereşti 

SC Apă 
Canal SA 

CL Bereşti 

2020 3 000 Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

Categoria problemei:    PM-03   Calitatea şi cantitatea necorespunzătoare a apei potabile 

Problema de mediu:      PM 03-02 Deficienţe ale sistemului de monitorizare a calităţii apei potabile din surse publice 

Obiectiv general:     Asigurarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a apei potabile      

Obiectiv specific:   Controlul strict al calităţii apei potabile în scopul păstrării stării de sănătate a consumatorilor  

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementar
e 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

Scăderea 
morbidităţii cauzate 
de consumul de apă 
nepotabilă 

Nr. instruiri 03.02.01 Asigurarea de personal calificat 
pentru deservirea laboratoarelor, 
specializarea şi instruirea periodică a 
acestuia 

DSP Galaţi permanent - Bugetul de stat 

Nr. laboratoare 
acreditate 

03.02.02Autorizarea/acreditatrea 
laboratoarelor de către instituţii abilitate 

DSP Galaţi permanent - Bugetul de stat 

Indicatori specifici 03.03.03 Efectuarea analizelor fizico-
chimice şi bacteriologice a apei potabile din 
fântâni publice, izvoare în mediul rural  

UAT 
DSP Galaţi 
SC Apa 
Canal SA 

permanent 10 Buget local 

Categoria problemei:    PM-03   Calitatea şi cantitatea necorespunzătoare a apei potabile 



PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU JUDETUL GALATI 2018 

 

104 
 

Problema de mediu:      PM 03-03  Lipsa sistemelor centralizate de alimentare cu apă potabilă în unele localităţi rurale 

Obiectiv general:     Asigurarea din punct de vedere cantitativ şi calitativ a apei potabile      

Obiectiv specific:   Crearea, extinderea, reabilitarea, modernizarea reţelei de alimentare cu apă în mediul rural 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementar
e 

Termen 
de 

realizare 

Cost estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

Furnizarea apei 
potabile în cantitate 
şi la o calitate 
corespunzătoare în 
mediul rural 
Rata de conectare 
sistem de apă: 
100%, urmare a 
extinderii de reţea 

Lungimea 
conductelor, 
reţelelor instalate  
/reabilitate  
 
 
% conectare a 
populaţiei la 
sistemul 
centralizat de ali-
mentare cu apă 
 

03.03.01 Extindere/reabilitare reţea apă 

în  comuna Cosmești 
UAT 

Cosmești 
SC Apă 
Canal SA 

2020 2 000 Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local  

03.03.02 Extindere/reabilitare reţea apă 

în   comuna Șendreni 

UAT 

Șendreni 
SC Apă 
Canal SA 

2020 Inclus in 
costurile 
aglomerării 
Galaţi 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.03 Extindere/reabilitare reţea apă 
în   comuna Pechea 

UAT Pechea 
SC Apă 
Canal SA 

2020 162(împreună 
cu Slobozia 
Conachi şi 
Cuza Vodă) 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.04 Extindere/reabilitare reţea apă 
în   comuna Slobozia Conachi 

UAT 
Slobozia 
Conachi 
SC Apă 
Canal SA 

2020 162(împreună 
cu Pechea şi 
Cuza Vodă) 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.05 Extindere/reabilitare reţea apă 

în   comuna Liești 
UAT Liești 
SC Apă 
Canal SA 

2020 Inclus in 
costurile 
aglomerării 
Galaţi 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.06 Extindere/reabilitare reţea apă 

în   comuna Ivești 
UAT Ivești  
SC Apă 
Canal SA 

2020 Inclus in 
costurile 
aglomerării 
Galaţi 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.07 Extindere/reabilitare reţea apă 
în   comuna Barcea 

UAT Barcea 
SC Apă 
Canal SA 

2020 Inclus in 
costurile 
aglomerării 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 



PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU JUDETUL GALATI 2018 

 

105 
 

Galaţi 

03.03.08 Extindere/reabilitare reţea apă 

în   comuna Umbrărești 
UAT 

Umbrărești 
SC Apă 
Canal SA 

2020 Inclus in 
costurile 
aglomerării 
Galaţi 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.09 Extindere/reabilitare reţea apă 
în   comuna Movileni 

UAT Movileni 
SC Apă 
Canal SA 

2020 420 Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.10 Extindere/reabilitare reţea apă 

în   comuna Braniștea 

UAT 

Braniștea 
SC Apă 
Canal SA 

2020 Inclus in 
costurile 
aglomerării 
Galaţi 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.11 Extindere/reabilitare reţea apă 

în   comuna Independența 
UAT 
Independenț
a 
SC Apă 
Canal SA 

2020 Inclus in 
costurile 
aglomerării 
Galaţi 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.12 Extindere/reabilitare reţea apă 
în   comuna Piscu 

UAT Piscu 
SC Apă 
Canal SA 

2020 Inclus in 
costurile 
aglomerării 
Galaţi 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.13 Extindere/reabilitare reţea apă 
în   comuna Tudor Vladimirescu 

UAT Tudor 
Vladimirescu 
SC Apă 
Canal SA 

2020 Inclus in 
costurile 
aglomerării 
Galaţi 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.14 Extindere/reabilitare reţea apă 
în   comuna Fundeni 

UAT Fundeni 
SC Apă 
Canal SA 

2020 - Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.15 Extindere/reabilitare reţea apă 

în   comuna Drăgănești 
UAT 

Drăgănești 
SC Apă 
Canal SA 

2020 Inclus in 
costurile 
aglomerării 
Galaţi 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.16 Extindere/reabilitare reţea apă 
în   comuna Cuza Vodă 

UAT Cuza 
Vodă 
SC Apă 
Canal SA 

2020 162 
ĂĂĂ(împreună 
cu Slobozia 
Conachi şi 
Pechea) 

Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 
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03.03.17 Extindere/reabilitare reţea apă 

în   comuna Berești Meria 
UAT Berești 
Meria 

SC Apă 
Canal SA 

2020 - Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

03.03.18 Extindere/reabilitare reţea apă 
în   comuna Smârdan 

UAT 
Smârdan 

SC Apă 
Canal SA 

2020 470 Fonduri europene 
Buget de stat 
Buget local 

 
 
 
Surse de informare: 
1.Master Plan revizuit al judeţului Galaţi privind infrastructura de apă şi apă uzată 
2.Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată, în judeţul Galaţi în perioada 2014-2020 
3.Acord de mediu ANPM nr.1/28.07.2016  şi revizuit cu DEI nr.187/06.07.2017 
 
 
 
 

MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  
“PERICOLE GENERATE DE ACCIDENTE MAJORE, FENOMENE NATURALE ŞI ANTROPICE” (PM-04) 

 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1 Existenţa riscului de inundaţie a localităţilor riverane BH Dunăre, BH Prut Inferior, BH 
Siret Inferior 

PM 04-01 
3 

2 
Existenţa zonelor expuse riscului de eroziune şi alunecări de teren, în Galaţi, Băleni, 
Brăhăşeşti, Cerţeşti, Corni, Cosmeşti, Cuca, Gohor, Nicoreşti, Pechea, Slobozia 
conachi, Smârdan, Ţepu, Valea Mărului precum şi localităţile Bereşti, Bereşti-Meria, 
Bălăşeşti, Cavadineşti, Suceveni, Vânători 

PM 04-02 
2 

3 Management administrativ defectuos datorat lipsei de coordonare  la nivel administrativ 
pentru fiecare localitate 

PM 04-03 
4 
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4 
Poluarea transfrontieră PM 04-04 

1 

5 Starea precară a digurilor de apărare aferente lacului Brateş, inclusiv a zonei de 
protecţie limitrofă acestuia 

PM 04-05 
1 

6 Poluarea mediului datorată activităţilor industriale cu impact major asupra mediului 
înconjurător 

PM 04-06 
4 

7 
Întreţinerea necorespunzătoare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare PM 04-07 

1 

8 
Fenomenul de tasare a solului caracteristic municipiului Galaţi PM 04-08 

3 

9 
Eroziunea accentuată a solului PM 04-09 

7 

 

Categoria problemei:    PM-04   Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice 

Problema de mediu:      PM 04-01 Existenţa riscului de inundaţie a localităţilor riverane BH Dunăre, BH Prut Inferior, BH Siret Inferior 

Obiectiv general:      Evitarea apariţiei de fenomene nedorite ca urmare a degradării de albii şi maluri     

Obiectiv specific:      Realizarea lucrărilor tehnice 

Ținte Indicatori Acţiuni 
Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

Realizareaacumulãrilo
r nepermanente 

Număr lucrări 

04.01.01 Lucrări de acumulare 
nepermanentã(Tecucel) cu V=1.87 mil mc 
S=63.40 ha pentru atenuarea undelor de 
viiturã şi reţinerea aluviunilor 

ABA Prut 
Barlad 

2020 - 
 

Fonduri europene 
 

Realizarea lucrărilor 
de stabilizare a albiei - 
recalibrări albii, 
parapeți, ziduri de 

Număr lucrări 
04.01.02 Amenajarea rãului Siret pe sectorul 
Homocea confluenţa cu fluviul Dunãrea, 
judeţul Galaţi 

ABA Prut 
Barlad 

2020 - Bugetul de stat 
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sprijin, apărări de mal, 
stabilizare pat albie 04.01.03 Reabilitarea digului rau Prut în 

incinta Brateşul de Jos, judeţul Galaţi 
ABA Prut 

Barlad 
2020 - 

Bugetul de stat 

Categoria problemei:    PM-04   Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice 

Problema de mediu:      PM 04-02 Existenţa zonelor expuse riscului de eroziune şi alunecări de teren, în Galaţi, Băleni, Brăhăşeşti, Cerţeşti, Corni, 
Cosmeşti, Cuca, Gohor, Nicoreşti, Pechea, Slobozia conachi, Smârdan, Ţepu, Valea Mărului precum şi localităţile Bereşti, Bereşti-Meria, Bălăşeşti, 
Cavadineşti, Suceveni, Vânători 

Obiectiv general:    Adoptarea de măsuri pentru evitarea apariţiei eroziunii şi alunecărilor de teren în zonele cu probabilitate mare de apariţie a acestor 
fenomene       

Obiectiv specific:     Reducerea suprafeţelor afectate de eroziuni şi alunecări de teren.Exploatarea raţională a fondului forestier      

Ținte Indicatori Acţiuni 
Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

Realizarea lucărilor de 
amenajare şi protecţie 
împotriva alunecărilor 
de teren 

Număr de lucrări 
specifice 
efectuate 

Valoarea 
investiţiilor 

Suprafaţa 
reabiliată 

04.02.01 Mărirea capacităţii de retenţie a 
apei în partea superioară a bazinetelor prin 
lucrări de împădurire şi îmbunătăţiri funciare 

CL 
ANIF Galaţi 

2020 - 
Fondul de mediu 
Fonduri europene 
Buget local 

04.02.02 Reabilitarea zonelor accidentate şi 
regenerarea pădurilor şi pajiştilor comunale 

CL 

Ocoalele 
Silvice 

2020 - 
Fondul de mediu 
Fonduri europene 
Buget local 

Categoria problemei:    PM-04   Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice 

Problema de mediu:      PM 04-03 Management administrativ defectuos datorat lipsei de coordonare la nivel administrativ pentru fiecare localitate 

Obiectiv general:    Revizuirea/actualizarea planurilor de management al riscului la inundaţii  

Obiectiv specific:     Actualizarea hărților de hazard și de risc la inundații, inclusiv ținând seama de viiturile rapide (flash-flood), de alte mecanisme de 
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producere a inundațiilor, de efectele schimbărilor climatice 

Ținte Indicatori Acţiuni 
Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

Coordonarea 
strategiilor de 
planificare teritorială (a 
planurilor de amenjare 
a teritoriului la 
județean și a planurilor 
de urbanism - P.U.G., 
P.U.Z., P.U.D.) cu 
planurile de 
management al 
riscului la inundații 

Nr. măsuri din 
planul de 
management al 
riscului la inundaţii 
incluse în PUG, 
PUZ, PUD 

04.03.01 Realizarea unei strategii la nivel 
judeţan cu privire la regularizarea cursurilor 
de apă 

CJ Galaţi 

UAT 

2020 - Fonduri europene 
Buget local 

04.03.02 Actualizarea Regulamentelor 

generale și locale de urbanism aferente 
Planurilor urbanistice generale pentru 

unitățile administrative teritoriale, prin 

cuprinderea de prevederi pe termen mediu și 
lung cu privire la zonele de risc la inundații 
identificate prin hărțile de risc la inundații și 
adoptarea măsurilor cuprinse în P.M.R.I. 

UAT 

CJ Galaţi 

2020 - Buget local 

04.03.03 Introducerea hărților de hazard și 
de risc la inundații în planurile de urbanism și 
de dezvoltare locală 

UAT 

CJ Galaţi 

2020 - Buget local 

04.03.04 Stabilizarea punctelor critice 
identificate în perioada post inundaţie 
(eroziuni, alunecări de taluze / zone îndiguite 
/ traversări / halde / versanţi) 

UAT 

CJ Galaţi 

2020 - Buget local 

Categoria problemei:    PM-04   Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice 

Problema de mediu:      PM 04-04 Poluarea transfrontieră 

Obiectiv general:    Sprijinirea soluţiilor pe termen lung la problemele de mediu cu care se confruntă zonele de frontieră 

Obiectiv specific:     Asigurarea unei bune pregătiri pentru situaţii de urgenţă care pot pune în pericol mediul şi populaţia din regiune 

Ținte Indicatori Acţiuni 
Responsabil Termen de 

Cost 
estimativ 

Surse de finanţare 
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implementare realizare (mii euro) existente/ potenţiale 

Prevenirea /reducerea 
efectelor produse de 
poluarea în zona 
transfrontalieră care 
pot pune în pericol 
mediul şi populaţia din 
regiune 

Nr. proiecte 

04.04.01 Realizarea de proiecte 
transfrontiere care implică 
instituţii/asociaţii profesionale care 
activează în domeniul sistemelor pentru 
situaţii de urgenţă 

Instituţii/asociaţii 
profesionale 

care activează 
în domeniul 
sistemelor 

pentru situaţii de 
urgenţă 

2020 - Fonduri europene 
Bugete locale 

Categoria problemei:    PM-04   Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice 

Problema de mediu:      PM 04-05 Starea precară a digurilor de apărare aferente lacului Brateş, inclusiv a zonei de protecţie limitrofă acestuia 

Obiectiv general:    Reducerea riscului de fisurare a digurilor de apărare aferente lacului Brateş 

Obiectiv specific:     Efectuarea de lucrări de întreţinere şi refacere a digurilor 

Ținte Indicatori Acţiuni 
Responsabil 

implementare 
Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

Creşterea gradului de 
siguranţă a digurilor 
de apărare 

Număr de 
proiecte realizate 
Număr de aplicaţii 
depuse 
Număr de lucrări 
realizate 

04.05.01 Realizarea lucrărilor de 
întreţinere şi refacere a digurilor 

ANIF Galaţi 

UAT 

2020 - Fonduri europene 
Bugete locale 

Categoria problemei:    PM-04   Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice 

Problema de mediu:      PM 04-06  Poluarea mediului datorată activităţilor industriale cu impact major asupra mediului înconjurător 

Obiectiv general:    Reducerea poluării mediului în cazul accidentelor majore, fenomenelor naturale şi antropice 

Obiectiv specific:     Monitorizarea emisiilor rezultate din activităţile care pot genera impact transfrontier semnificativ 

Ținte Indicatori Acţiuni 
Responsabil Termen de 

Cost 
estimativ 

Surse de finanţare 
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implementare realizare (mii euro) existente/ potenţiale 

Prevenirea poluării 
mediului în cazul 
accidentelor majore, 
fenomenelor naturale 
şi antropice 

Valoarea 
investiţiilor 
Politici de 
prevenire a 
accidentelor 
majore 
Rapoarte de 
securitate 
Număr 
inspecţii/controale 
Număr poluări 
accidentale/an 
Nr.operatori 
economici nou 
identificaţi 
 

04.06.01 Actualizarea inventarului 
operatorilor economici care intră sub 
incidenţa prevederilor Directivei SEVESO 
III  

APM Galaţi permanent - Buget propriu 

04.06.02 Supravegherea emisiilor 
rezultate din activităţile care pot genera 
impact transfrontier semnificativ asupra 
mediului şi verificarea conformării cu 
legislaţia specifică în vigoare, inclusiv a 
instalaţiilor SEVESO III 

CJ GNM Galaţi 
SGA Galaţi 
APM Galaţi 

permanent - Buget propriu 

04.06.03 Acţiuni de verificare/control în caz 
de poluări/ incidente tehnologice/ 
accidente/ incendii generate de substanţe 
chimice periculoase la operatori economici 
care produc/folosesc în procesul de 
producţie substanţe chimice periculoase  

CJ GNM Galaţi 
SGA Galaţi 
APM Galaţi 

permanent - Buget propriu 

04.06.04 Urmărirea respectării 
prevederilor actelor de reglementare de 
către beneficiarii ce utilizează în fluxul 
tehnologic substanţe periculoase 

CJ GNM Galaţi 
SGA Galaţi 

 
permanent - Buget propriu 

Categoria problemei:    PM-04   Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice 

Problema de mediu:      PM 04-07 Întreţinerea necorespunzătoare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 

Obiectiv general: Întreţinerea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 

Obiectiv specific:     Realizarea amenajărilor hidrotehnice pentru protecţia aşezărilor umane împotriva inundaţiilor şi eroziunii malurilor 

Ținte Indicatori Acţiuni 
Responsabil 

implementare 
Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

Realizarea lucrărilor 
Costuri pentru 
amenajare 
Număr de lucrări 
realizate 

04.07.01 Amenajări hidrotehnice pentru 
protecţia aşezărilor din judeţ împotriva 
inundaţiilor şi eroziunilor de mal (reparaţii 
construcţii hidrotehnice, reparaţii staţii de 

ANIF Galaţi 2020 - Bugetul de stat 
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pompare) 

Categoria problemei:    PM-04   Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice 

Problema de mediu:      PM 04-08 Fenomenul de tasare a solului caracteristic municipiului Galaţi 

Obiectiv general:  Reducerea riscului apariţiei accidentelor majore(care să afecteze siguranţa cetăţenilor) 

Obiectiv specific:     Evitarea realizării de construcţii cu caracter social în zonele afectate de această problemă 

Ținte Indicatori Acţiuni 
Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

Reducerea riscului 
apariţiei accidentelor 
majore 
Introducerea în 
planurile de dezvoltare 
teritorială a 
rezultatelor 
monitorizării 
fenomenului de tasare 

Suprafeţe(ha) 
studiate din total 
suprafaţă 
municipiu şi 
număr de 
obiective 

04.08.01 Monitorizarea permanentă 
a obiectivelor construite 

CJ Galaţi; 
Primãria Galaţi; 

DADR; 
permanent - Buget local 

04.08.02 Informarea continuă 
corespunzătoare a populaţiei şi a 
grupurilor ţintă 

CJ Galaţi; 
Primãria Galaţi ; 

DADR; 
permanent - Buget local 

 
04.08.03 Consolidarea falezei 
Dunării 

CJ Galaţi 
PrimãriaGalaţi 

 
2020 40 000 

Fonduri europene 
Buget local 

 

Categoria problemei:    PM-04   Pericole generate de accidente majore, fenomene naturale şi antropice 

Problema de mediu:      PM 04-09 Eroziunea accentuată a solului 

Obiectiv general:  Evidenţierea zonelor de risc identificate pentru a fi evitate de populaţie 

Obiectiv specific:     Instituirea de zone tampon în jurul zonelor de risc identificate 

Ținte Indicatori Acţiuni 
Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

 

Instituirea şi 
panotarea tuturor 

Numărul 
studiilor 
realizate 
 
Numărul zonelor 
instituite şi 

04.09.01 Realizarea de studii privind 
oportunitatea, posibilitatea de instituire şi 
dimensiunile zonelor tampon 

UAT 2020 - Buget local 

04.09.02 Instituirea de zone tampon, 
coordonate cu documentaţiile de 
urbanism  

UAT 2020 - Buget local 
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zonelor tampon panotate 
 
Numărul de 
campanii 
derulate 

04.09.03 Panotarea zonelor tampon 
instituite 

UAT 2020 - Buget local 

04.09.04 Derularea de campanii de 
informare privind instituirea zonelor 
tampon 

UAT 
ONG 

2020 - Buget local 

Combaterea 
eroziunii solului 

Suprafaţă 
împădurită 

04.09.05 Împădurirea zonelor afectate de 

eroziune din zona Independența –
Izvoarele și crearea unei perdele silvice 
pentru prevenirea fenomenului de 

deșertificare apărut în zona comunei 
Matca 

CJ Galaţi 2020 4 500 
Fonduri europene 

Buget local 

04.09.06 Impădurirea terenurilor 
degradate în teritoriul judeţului Galaţi. 
Peisaj silvic, agricol şi cultural în contextul 
revitalizării peisajului natural şi antropic 

CJ Galaţi 2020 23 000 
Fonduri europene 

Buget local 

 

04.09.07 Promovarea tehnologiilor de 
lucrare a solului favorabile acumulării, 
conservării şi valorificării eficiente a apei 
provenite din precipitaţii  

UAT 
ONG 

2020 - 
Fonduri europene 

Buget local 

 

Sursa: 

1. www.rowater.ro Planul de management al riscului la inundaţii – Catalog de măsuri potenţiale pentru reducerea riscului la inundaţii 
2. Planul de management al riscului la inundaţii Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad 
3. Strategia de dezvoltare a judeţului Galaţi 2015-2020  

4. Planul de menținere a calității aerului în județul Galați 2017-2021         
 
 

 
MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  

“POLUAREA ATMOSFEREI ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE SCHIMBĂRI CLIMATICE” (PM-05)   

 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

http://www.rowater.ro/
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1 Poluarea aerului în judetul Galaţi cu dioxid de azot şi oxizi de azot, dioxid de de sulf, 
pulberi în suspensie (PM10 PM2,5), monoxid de carbon, benzen, nichel, plumb, arsen, 
cadmiu 

PM 05-01 8 

2 Poluarea aerului datoratã utilizãrii combustibililor lichizi şi solizi în sistemele de încãlzire PM 05-02 3 

3 Poluarea atmosferei generată de emisiile de poluanţi produşi de sursele staţionare ale 
instalaţiilor industriale  

PM 05-03 3 

4 Poluarea aerului indusã de traficul rutier PM 05-04 6 

5 Poluarea atmosferei cu substanţe acidifiante şi precursori ai ozonului rezultaţi din 
agriculturã, respectiv managementul dejecţiilor din zootehnie , cultivarea plantelor şi 
terenurile agricole 

PM 05-05 3 

 

Categoria problemei:    PM-05   POLUAREA ATMOSFEREI ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Problema de mediu:      PM 05-01 Poluarea aerului în judetul Galaţi cu dioxid de azot şi oxizi de azot,  dioxid de de sulf, pulberi în suspensie (PM10 
PM2,5), monoxid de carbon, benzen, nichel, plumb, arsen, cadmiu 

Obiectiv general:          Imbunãtaţirea calitãţii aerului înconjurator în judeţul Galaţi 

Obiectiv specific: Reducerea poluãrii aerului cu dioxid de azot şi oxizi de azot, dioxid de de sulf, pulberi în suspensie (PM10 PM2,5), monoxid de 
carbon, benzen, nichel, plumb, arsen, cadmiu 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

Incadrarea 
concentratiilor de 
dioxid de azot şi 
oxizi de azot în 
valorile limită orară 
şi anuală prevazute 
în Legea nr. 
104/2011 privind 
calitatea aerului 

Numãr de mãsuri 
implementate în 

Planul de calitate al 
aerului 

Concentraţia medie 
orarã şi anualã a 

NO2/NOx 

Numãr de depãşiri 

05.01.01 Elaborarea 
Planului de calitate a 
aerului in municipiul Galaţi 

Primăria Galaţi 2018 - 
Buget local, surse 

proprii, fonduri 
europene 

05.01.02 Avizarea Planului 
de calitate a aerului în 
municipiul Galaţi 

APM Galaţi, CECA - - - 

05.01.03 Aprobarea prin 
HCL a Planului de calitate 

Consiliul Local Galaţi - - - 
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ale valorii limitã 
orarã/ anualã pentru 

dioxid de azot şi 
oxizi de azot 

a aerului în municipiul 
Galaţi 

05.01.04 Implementarea 
acţiunilor din  Planul de 
calitate a aerului în 
municipiul Galaţi 

Primăria Galaţi 2018 - 2022 - 
Buget local, surse 

proprii, fonduri 
europene 

Menţinerea 
concentratiilor de 
dioxid de azot şi 
oxizi de azot, dioxid 
de  sulf, pulberi în 
suspensie (PM10 
PM2,5), monoxid de 
carbon, benzen, 
nichel, plumb, 
arsen, cadmiu  sub 
valorile limită orară 
şi anuală prevazute 
în Legea nr. 
104/2011 privind 
calitatea aerului 

Numãr de mãsuri 
implementate în 

Planul de menţinere 
a calitãţii aerului 

Concentratiile medii 
anuale pentru 

NO2/NOx, PM2,5, 
PM10, benzen, Pb, 

As, Cd, Ni 

Numar de depasiri 
ale valorii limita 
orara pentru ale 
NO2/NOx,  SO2 

Numar depasiri ale 
valorii limita la 24 h 

pentru SO2 

05.01.05 Elaborarea 
Planului de menţinere a 
calităţii aerului 

Consiliul Judeţului 
Galaţi, cu excepţia 
municipiului Galaţi 

2018 - 
Buget local, surse 

proprii, fonduri 
europene 

05.01.06 Avizarea Planului 
de menţinere a calităţii 
aerului 

APM Galaţi, CECA - - - 

05.01.07 Aprobarea prin 
HCJ a Planului de 
menţinere a calităţii aerului 

Consiliul Judeţului 
Galaţi 

- - 

- 

 

05.01.08 Implementarea 
mãsurilor din Planul de 
menţinere a calitãţii aerului 

Consiliul Judeţului 
Galaţi 

2018 - 2022 - 

 

Buget local, surse 
proprii, fonduri 

europene 

Categoria problemei:    PM-05   POLUAREA ATMOSFEREI ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Problema de mediu:      PM 05-02 Poluarea aerului datoratã utilizãrii combustibililor lichizi şi solizi în sistemele de încãlzire  

Obiectiv general: Imbunãtãţirea calitãţii aerului prin reducerea emisiilor rezultate din utilizarea combustibililor în sistemele de încãlzire 

Obiectiv specific:  Reducerea emisiilor de SOx, NOX, pulberi  prin implementarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice/termice 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil Termen de Cost 
estimativ 

Surse de finanţare 
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implementare realizare (mii euro) existente/ potenţiale 

Reducerea emisiilor 
din instalaţiile de 
producere a 
energiei pe bază de 
combustibili solizi 
sau lichizi 

 

Emisii anuale ale 
poluantilor specifici 

activitãţilor de 
ardere a 

combustibili solizi 
sau lichizi  

Număr proiecte 
implementate 

privind utilizarea 
sistemelor de 
încãlzire care 

utilizeazã energie 
alternativã 

Număr clădiri 
reabilitate termic 

05.02.01 Implementarea 
proiectelor /programelor privind 
utilizarea sistemelor de 
incalzire care utilizeaza 
energie alternativa prin 
inlocuirea sistemelor clasice de 
incalzire 

Persoane fizice 

AFM 

anual - 
surse proprii, fonduri 

europene 

05.02.02 Reabilitarea termicã 

a instituţiilor de învãţãmȃnt/ 
clădiri  

Primaria Galaţi, 
Tecuci, UAT-uri 

2018-2022  
surse proprii, fonduri 

europene 

05.02.03 Implementarea 
proiectelor privind parcurile 
eoliene, respectiv centralele 
fotovoltaice, cu respectarea 
prevederilor actelor de 
reglementare 

Agenti economici, 
APM Galaţi 

2018-2022  
surse proprii, fonduri 

europene 

Categoria problemei:    PM-05   POLUAREA ATMOSFEREI ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Problema de mediu:      PM 05-03 Poluarea atmosferei generată de emisiile de poluanţi produşi de sursele staţionare ale instalaţiilor industriale  

Obiectiv general: Reducerea emisiilor de poluanţi proveniţi din sursele staţionare ale instalaţiilor industriale 

Obiectiv specific: Reducerea emisiilor de poluanţi generaţi de sursele staţionare ale unor unităţi  

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

 

Incadrarea 
concentraţiilor de 
poluanţi în VLE 

Emisii, concentraţii 
de poluanţi 

Număr depăşiri/ 
agenţi economici 

05.03.01 Monitorizarea 
emisiilor rezultate din 
instalaţiile industriale care 
deţin autorizaţii de mediu 

Agenţi economici 

APM Galaţi 

permanent - - 
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conform legislaţiei 
specifice 

care au depăşit  
VLE prevăzute de 

autorizaţiile de 
mediu 

 

 

Concentratii medii 
anuale  

Numar de depasiri 
ale valorii limita  

05.03.02 Monitorizarea 
indicatorilor specifici industriei 
în reţeaua automată de 
monitorizare a calităţii aerului 

APM Galaţi permanent - - 

Numărul de 
operatori, numărul 
de poluanţi pentru 
care s-a depãşit 

pragul pentru emisii 
şi care se înscriu în 

PRTR 

05.03.03 Monitorizarea 
emisiilor poluanţilor specifici 
activitãţilor prevãzute în 
Regulamentul European al 
Poluanţilor Emişi şi Transferaţi 

APM Galaţi 
Agenţi economici 

anual - - 

Categoria problemei:  PM-05   POLUAREA ATMOSFEREI ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Problema de mediu: PM 05-04 Poluarea aerului indusã de traficul rutier 

Obiectiv general: Imbunãtãţirea calitãţii aerului înconjurãtor  

Obiectiv specific:  Reducerea poluãrii aerului indusã de traficul rutier 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 
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Incadrarea 
indicatorilor specifici 
traficului în valorile 
limitã admise 

Numãr de depãşiri 
(peste numǎrul 

maxim admis de 
Legea nr. 104/2011) 
Concentraţia anualã 

a indicatorilor  
monitorizati în 

staţiile de 
monitorizare a 

calitãţii aerului din 
trafic 

05.04.01 Monitorizarea 
indicatorilor în reţeaua 
automată de monitorizare a 
calităţii aerului din trafic 

APM Galaţi 
permanent 

- 
Buget alocat de 

Ministerul Mediului 

05.04.02 Varianta de ocolire 
Galaţi, parte drum expres 
Focşani-Galaţi-Giurgiuleşti-
faza A2(propunere din MP 
Transport) -33,63 km 

CNAIR (CNADNR) 
2021 

131829  
EUR Credit, EBRD, 

fonduri UE 

05.04.03 Transformare în zona 
pietonalã a strãzilor Navelor 

pȃnã la strada Egalitãţii şi 
Strada Domneascã între 
strada Navelor şi strada Brãilei 

Primaria Galaţi 
2021 

14820 - 

Numãr autobuze, 
troleibuze, tramvaie, 

microbuze 
performante 

05.04.04 Modernizarea 
parcului auto utilizat pentru 
transportul public 

SC TRANSURB SA 
2018-2021 

- 
Buget local, fonduri UE, 

credit bancar 

Numar proiecte 
pentru piste biciclişti 

implementate 

 

05.04.05 Amenajarea trasee 
cicliste de promenadã 

Primaria Galaţi, IPJ 
Galaţi 

2021 
2040  

- 

05.04.06 Amenajarea reţelei 
de piste biciclete-inelul 
principal, magistralele 
transversale şi reţele de cartier 
şi facilitãţi de parcare 
 

Primaria Galaţi, IPJ 
Galaţi 

2021 
4100  

- 

 Nr. km strãzi / 
suprafeţe parcãri, 

Implementare proiecte 
resistematizare/ reabilitare/ 
modernizare strãzi şi parcãri în 

Primaria Galaţi 
- 

- 

Buget local, fonduri UE, 
credit bancar 
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modernizate cartierele din municipiul Galaţi, 
conform acordurilor de mediu 
emise de APM Galaţi 

Categoria problemei:  PM-05   POLUAREA ATMOSFEREI ŞI COMBATEREA FENOMENULUI DE SCHIMBĂRI CLIMATICE 

Problema de mediu:  PM 05.05  Poluarea atmosferei cu substanţe acidifiante şi precursori ai ozonului rezultaţi din agriculturã, respectiv managementul 
dejecţiilor din zootehnie ,cultivarea plantelor şi terenurile agricole  

Obiectiv general: Imbunãtãţirea calitãţii aerului prin creşterea eficienţei tehnicilor agricole  

Obiectiv specific:  Reducerea emisiilor rezultate din agriculturã 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

Scãderea emisiilor 
de substanţe 
acidifiante şi 
precursori ai 
ozonului rezultaţi 
din agriculturã 

Nr. platforme de 
gunoi de grajd 

autorizate 
05.05.01 Amenajarea unei 
platforme de gunoi de grajd 

UAT Movileni 
2018-2022 

- 
- 

Cantitatea de emisii 
de poluanţi 

atmosferici rezultate 
din activitatile 

agricole 

05.05.02 Imbunătăţirea 
eficienţei practicilor agricole 

APM Galaţi, agenţi 
economici 

anual 
- 

- 

Nr. agenti 
economici care 

desfasoarã 
agriculturã 
ecologicã 

05.05.03 Practicarea 
agriculturii ecologice 

Direcţia pentru 
Agriculturã Galati 

anual 
- 

- 

 

Nr. agenţi 
economici autorizaţi 
care implementeazã 

prevederile 
BAT/BREF pentru 
creşterea intensivă 

Monitorizarea implementării 
prevederilor BAT/BREF pentru 
creşterea intensivă a păsărilor 
de curte şi a porcilor 

Agenţii economici 
care intră sub 

incidenţa Directivei 
IED şi au activitate 

de creşterea 
intensivă a păsărilor 

permanent 
 

 



PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU JUDETUL GALATI 2018 

 

120 
 

a păsărilor de curte 
şi a porcilor 

de curte şi/ sau a 
porcilor 

 

Nr. agenţi 
economici 

monitorizaţi 

Nr. depăşiri valori 
limită la indicatorii 

specifici 

Nr. sancţiuni 
aplicate 

Urmărirea respectării condiţiilor 
de monitorizare a factorilor de 
mediu, impuse în autorizaţiile 
de mediu emise pentru 
activităţile din agricultură şi 
zootehnie 

APM Galaţi, GNM-CJ 
Galaţi 

permanent 
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MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  
“STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI” (PM-06) 

 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1 Absenţa datelor privind cuantificarea efectelor poluării factorilor de mediu asupra 
populaţiei 

PM 06-01 3 

2 Impactul negativ asupra sǎnǎtǎţii populaţiei rurale (în special asupra categoriei de 
vârstǎ 0-1 ani) cauzat de consumul apelor poluate cu nitraţi/nitriţi (apa din fântâni) 

PM 06-02 2 

 

 

Categoria problemei:    PM-06   Starea de sănătate a populaţiei 

Problema de mediu:      PM 06-01 Absenţa datelor privind cuantificarea efectelor poluării factorilor de mediu asupra populaţiei 

Obiectiv general:          Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei în relaţie cu mediul 

Obiectiv specific:          Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei asociate cu calitatea factorilor de mediu 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen 
de 

realizare 

Cost 
estimativ  
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Diminuarea riscurilor 
de sănătate asociate 
calităţii factorilor de 
mediu 

Nr.  de îmbolnăviri  
 
Rata morbidităţii 
specifice 

06.01.01Evaluarea stării de sănătate a populaţiei în 
funcţie de calitatea factorilor de mediu 

DSP Galaţi  
APM Galaţi 

 
 

permanent 10 Bugetul de 
stat 

06.01.02Identificarea populaţiei expuse la riscul de 
mediu 

DSP Galaţi  
APM Galaţi 

permanent 2 Bugetul de 
stat 

06.01.03Monitorizarea calităţii legumelor şi fructelor 
comercializate în pieţe 

DSV Galaţi permanent 10 Bugetul de 
stat 
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Categoria problemei:    PM-06   Starea de sănătate a populaţiei 

Problema de mediu:      PM 06-02 Impactul negativ asupra sǎnǎtǎţii populaţiei rurale (în special asupra categoriei de vârstǎ 0-1 ani) cauzat de consumul 
apelor poluate cu nitraţi/nitriţi (apa din fântâni) 

Obiectiv general:          Reducerea impactului negativ asupra sǎnǎtǎţii populaţiei rurale (în special asupra categoriei de vârstǎ 0-1 ani) cauzat de 
consumul apelor poluate cu nitraţi/nitriţi (apa din fântâni) 

Obiectiv specific: Scăderea numărului de intoxicaţii acute cu nitraţi la populaţia 0-1an 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen 
de 

realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Reducerea număru-
lui de îmbolnăviri 
cauzate de consumul 
apei de fântână cu 
ni-traţi peste limita 
admisă în rândul 
populaţiei 0-1an 

-numărul de 
născuţi vii pe 
localităţi 

-numărul de 
fântâni publice şi 
individuale 

-numărul 
anchetelor privind 
cazurile de 
intoxicaţii acute cu 
nitraţi 

-numărul acţiunilor 
de educaţie sanita-
ră 

06.02.01Monitorizarea cazurilor de intoxicaţii cu 
nitraţi prin anchete de spital şi analize de laborator a 
calităţii apei din fântânile de unde s-a consumat apă 

DSP Galaţi permanent 2 Bugetul de 
stat 

06.02.02Distribuirea materialelor de educaţie 
sanitară cu privire la consumul apei din surse locale 

DSP Galaţi permanent 2 Bugetul de 
stat 
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MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  
“POLUAREA SOLULUI ŞI A APELOR SUBTERANE” (PM-07) 

 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1 Poluarea solului şi a apelor subterane în zona depozitelor de deşeuri industriale( Halda de 
zgură SC ARCELORMITTAL SA) 

PM 07-01 1 

2 Poluarea solului datorită activităţii de extracţie a ţiţeiului şi a altor activităţi industriale PM 07-02 1 

3 Scăderea potenţialului productiv al terenului datorită secetei, a proceselor de acidifiere, 
sărăcire în substanţe nutritive şi datorită posibilităţilor reduse de efectuare a lucrărilor de 
înbunătăţiri funciare de către actualii proprietari 

PM 07-03 5 

4 Poluarea apelor subterane cu nitraţi din agricultură PM 07-04 2 

5 Poluarea solului şi a apelor subterane cauzată de gestionarea necorespunzătoare a 
dejecţiilor animaliere 

PM 07-05 2 

 

Categoria problemei:    PM-07 Poluarea solului şi a apelor subterane 

Problema de mediu:      PM 07-01 Poluarea solului şi a apelor subterane în zona depozitelor de deşeuri industriale( Halda de zgură SC ARCELORMITTAL 
SA) 

Obiectiv general:          Reducerea impactului depozitelor de deşeuri industriale 

Obiectiv specific:          Reducerea poluării solului şi a apelor subterane în zona depozitelor de deşeuri industriale 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsa
bil 

implement
are 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ  
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Redarea în circuitul 
natural/economic a 

Cantitatea de 
deşeuri reciclabile 

07.01.01 Executarea lucrărilor de valorificare a 
deşeurilor depozitate prin recuperare materială, 

SC 
ARCELOR

2023 - Buget propriu 
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suprafeţelor afectate colectată şi 
cantitatea de 
deşeuri 
valorificate 

reabilitarea amplasamentului depozitului, 
închiderea depozitului/conform proiectului tehnic de 
valorificare a deşeurilor 

MITTAL SA 

Categoria problemei:    PM-07 Poluarea solului şi a apelor subterane 

Problema de mediu:      PM 07-02 Poluarea solului datorită activităţii de extracţie a ţiţeiului şi a altor activităţi industriale 

Obiectiv general:          Reducerea poluării solului datorată activităţii de extracţie a ţiţeiului 

Obiectiv specific: Asigurarea eliminării deşeurilor rezultate din extracţia produselor petroliere în condiţii conforme cu legislaţia în vigoare 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen 
de 

realizare 

Cost 
estimativ  
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Readucerea terenului la 
starea naturală inţială 
după finalizarea 
lucrărilor 

Nr. măsuri de 
conformare 

07.02.01 Stabilirea lucrărilor de 
remediere/reabilitare a solului pe baza unui proiect  
tehnic, în corelare cu valorile obţinute din studiul 
tehnic; studiul tehnic oferă soluţii de amenajare şi 
refacere a terenului aferent amplasamentelor  

SC OMV 
PETROM SA 

permanen
t 

- Buget propriu 

Bugetul de stat 

Categoria problemei:    PM-07 Poluarea solului şi a apelor subterane 

Problema de mediu:      PM 07-03 Scăderea potenţialului productiv al terenului datorită secetei, a proceselor de acidifiere, sărăcire în substanţe nutritive 
şi datorită posibilităţilor reduse de efectuare a lucrărilor de înbunătăţiri funciare de către actualii proprietari 

Obiectiv general:          Creşterea potenţialului productiv al solului 

Obiectiv specific:    Intensificarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementar

e 

Termen 
de 

realizare 

Cost 
estimativ 
 (mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 
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Creşterea suprafeţelor 
de teren cu potenţial 
productiv 

- numărul de 
studii/cercetări 
aferente întocmirii 
planului; 
- numărul de 
mese rotunde cu 
specialişti 
aferente întocmirii 
planului 

07.03.01 Realizarea master-planului pe domeniul 
agriculturii la nivelul judeţului Galaţi 

Direcţia 
pentru 

Agricultură 
Galaţi 

2020 - 

Fonduri 
europene 
Bugetul de 

Stat 
 

- lungimea 
reţelelor 
construite; 
- aria suprafeţei 
deservite; 
- productivitatea în 
domeniul agricol 

07.03.02 Reabilitarea sistemelor de irigaţii în judeţul 
Galaţi 

ANIF Galaţi 2020 - Fonduri 
europene 

07.03.03 Construirea unei rețele eficiente de irigații 
pentru zona Movileni –Cosmești-Tecuci- Matca –

Cudalbi pentru valorificarea potențialului agricol 

UAT –uri 
implicate 

2020 28 000 Fonduri 
europene 
Bugetul de 

Stat 
Buget local 

Reabilitarea/ 
modernizarea 
infrastructurii de irigaţii 

 07.03.04 Realizarea unei staţii de pompare din 
acumularea Movileni de pe Siret 

ANIF Galaţi 2020 87 Bugetul de 
Stat 

Buget local 

07.03.05 Construirea unui sistem complex 

hidroenergetic cu rol de cuplare la sistemul de irigații 
Siret – Bărăgan Prima etapa ar constitui-o proiectul 

hidrocentralei de la Cosmești 

CJ Galaţi 2020 23 000 Bugetul de 
Stat 

Buget local 
Bugetul de stat 

Categoria problemei:    PM-07 Poluarea solului şi a apelor subterane 

Problema de mediu:      PM 07-04 Poluarea apelor subterane cu nitraţi din agricultură     

Obiectiv general:      Reducerea poluării produsă sau indusă de nitraţi din surse agricole 

Obiectiv specific:     Prevenirea poluării solului cu nitraţi;Raţionalizarea şi optimizarea utilizării îngrăşămintelor  chimice şi organice 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementar

e 

Termen 
de 

realizare 

Cost 
estimativ  
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 
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Promovarea codului de 
bune practici agricole 
prin programe de 
informare şi pregătire a 
fermierilor 

Nr cursuri/an 
Nr instruiri/an 
Nr persoane 
instruite/an 

07.04.01 Desfăşurarea cursurilor de pregătire a unui 
număr mare de fermieri şi mici producători agricoli în 
scopul implementării codului bunelor practici agricole 

Direcţia 
pentru 

Agricultură 
Galaţi  

 

permanen
t 

- Fonduri 
europene 

 

Elaborarea programelor 
de acţiune pentru 
zonele vulnerabile şi 
implementarea acestora 

Suprafeţe terenuri 
afectate 
Suprafeţe terenuri 
reabilitate 
Indicatori fizico-
chimici, biologici ai 
solului, indicatori de 
calitate ai apelor 
subterane 

07.04.02 Aplicarea programului de acţiune în zone 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi din surse agricole 

Direcţia 
pentru 

Agricultură 
Galaţi 
ANAR 

permanen
t 

- Buget propriu 
Fonduri 

europene 
 

Categoria problemei:    PM-07 Poluarea solului şi a apelor subterane 

Problema de mediu:      PM 07-05 Poluarea solului şi a apelor subterane cauzată de gestionarea necorespunzătoare a dejecţiilor animaliere 

Obiectiv general:      Reducerea impactului depozitelor de dejecţii animaliere asupra calităţii solului şi a apelor subterane 

Obiectiv specific:     Gestionarea corespunzătoare a dejecţiilor animalier 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementar

e 

Termen 
de 

realizare 

Cost 
estimativ  
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Managementul 
corespunzător al 
dejecţiilor animaliere 

Numărul de 
locuinţe echipate 
cu unităţi de 
compostare 
individuale 
Numărul de UAT-
uri care au 
beneficiat de 
programe de 

07.05.01 Extinderea facilităţilor de compost a 
dejecţiilor animaliere la nivelul gospodăriilor 
individuale 

UAT-uri rural 2018 - Administraţia 
Fondului de 

Mediu 

07.05.02 Gestionarea dejecţiilor animaliere în 
conformitate cu cele mai bune tehnici disponibile 
BAT/BREF şi Codului de bune practici agricole 

Operatori 
economici cu 
activitate în 
domeniul 

creşterii de 

permanen
t 

- Fonduri 
proprii, 
Fonduri 

europene 
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compostare 
individuală 

animale şi 
păsări 

Sursa: 
trategia de dezvoltare a judeţului Galaţi 2016-2025 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 
Informare cu privire la starea generală a infrastructurii de imbunătăţiri funciare (desecări, irigaţii) la nivelul judeţului Galaţi- Colegiul Prefectural 25.03.2015 
AFM Ghidului de finanţare a Programului privind gestionarea deșeurilor 2016                                    

 
MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  

“URBANIZAREA MEDIULUI ” (PM-08) 

 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1 Spaţii verzi insuficiente în zonele urbane din judeţul Galaţi, lipsa unor spaţii de joacă 
pentru copii şi lipsa zonelor de recreere adecvate pentru populaţie 

PM 08-01 17 

2 Insuficienţa perdelelor de protecţie în zonele industrializate PM 08-02 1 

3 Insuficienţa spaţiilor de parcare PM 08-03 2 

4 Nivelul zgomotului ambiental şi a vibraţiilor PM 08-04 4 

5 Presiunea construcţiilor asupra peisajelor şi a spaţiilor verzi PM 08-05 4 

 

 

Categoria problemei:    PM-08 Urbanizarea mediului 

Problema de mediu:      PM 08-01 Spaţii verzi insuficiente în zonele urbane din judeţul Galaţi, lipsa unor spaţii de joacă pentru copii şi lipsa zonelor de 
recreere adecvate pentru populaţie 

Obiectiv general:      Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea suprafeţelor ocupate cu spaţii verzi    
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Obiectiv specific:          Reabilitarea, conservarea şi extinderea suprafeţelor cu spaţii verzi existente în localităţile urbane din judeţul Galaţi 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Conservarea spaţiilor 
verzi existente  

Atingerea procentului 
optim de spaţiu 
verde/locuitor 

 

Suprafeţe verzi 
reamenajate (mp)  
 
Indice de spaţiu 
verde (m2/cap de 
locuitor)  

08.01.01 Reabilitarea şi extinderea spaţiilor de 
recreere 

Administratii 
publice locale 

(urbane şi rurale) 

permanent 100 Buget de 
stat 
Buget local 
Fonduri 
comunitare 

08.01.02 Dezvoltarea infrastructurii de agrement de 

pe malul Lacului Brateș, dar și prin construcția unui 
Aqua Park 

Primăria Galaţi 2020 - Buget local 

08.01.03 Desființarea bateriilor de garaje și 
amenajarea de noi locuri de parcare, spații verzi și 
spații publice 

Primăria Galaţi 2020 - Buget local 

Suprafeţe verzi 
reamenajate (mp) 

08.01.04 Modernizarea Parcului Crâng Tecuci Primăria Tecuci 2018 1 400 Buget local 

Fonduri 
comunitare 

08.01.05 Realizarea unui parc de aventură prin 
adaptarea Parcului feroviarilor 

Primăria Tecuci 2020 222 Buget local 

Parteneriat 
public 
privat 

08.01.06 Modernizarea Parcului cercetaşilor Primăria Tecuci 2020 111 Buget local 

08.01.07 Modernizarea Parcului Central Primăria Tecuci 2020 44 Buget local 

08.01.08 Actualizarea registrului local al spaţiilor 
verzi 

Primăria Galaţi permanent 5 Buget local 
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08.01.09 Întreţinerea zonelor verzi prin completarea 
aliniamentelor stradale, a perdelor verzi şi a 
parcurilor cu arbori şi arbuşti şi flori anuale sau/şi 
perene 

Consilii locale permanent 50/an Buget local 

08.01.10 Amenajarea zonelor tampon pentru 
protejarea zonelor urbane intens afectate de 
urbanism 

Consilii locale permanent 10 Buget de 
stat 
Buget local 
Fonduri 
comunitare 

08.01.11 Creare parcuri, spații verzi și locuri de 

joacă în Satele Cosmești și Furcenii Noi 

Primăria 
Cosmeşti 

2020 - Buget local 
Buget de 
stat  
Fondul de 
mediu 

  08.01.12 Înființare parc in Comuna Ghidigeni Primăria 
Ghidigeni 

2018 277 Buget de 
stat 
Buget local 
Fondul de 
mediu 

08.01.13 Amenajare spații de joacă pentru copii, 
Comuna Ghidigeni 

Primăria 
Ghidigeni 

2018 180 Buget de 
stat 
Buget local 
Fondul de 
mediu  

08.01.14 Dezvoltarea zonelor verzi și a vegetației 
înalte 

Consiliul Local 

Independența 

2020 28 Fondul de 
mediu 
PNDR 
2014-2020 

08.01.15 Valorificarea malului Siretului pentru 

agrement și activități de timp liber destinate 
localnicilor 

Consiliul Local 

Independența 

2020 - Buget local 
Fondul de 
Mediu 

08.01.16 Amenajarea unui parc de agrement; parc 
pentru copii in ambele sate ale comunei Folteşti 

Comuna Folteşti 2020  Buget local 
Fondul de 
Mediu 

08.01.17 Amenajarea unor parcuri cu spaţii de joacă 
pentru copiiîn comuna Pechea 

comuna Pechea 2020  Fonduri 
europene 
Buget 
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naţional  
Buget local 

Categoria problemei:    PM-08 Urbanizarea mediului 

Problema de mediu:      PM 08-02 Insuficienţa perdelelor de protecţie în zonele industrializate 

Obiectiv general:      Peisagistica, protecţia calităţii aerului, protecţia împotriva zgomotului 

Obiectiv specific:          Extinderea perdelelor de protecţie în zonele industrializate 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Plantare perdelelor 
de protecţie 

Suprafeţe( ha) pe 
care au fost 
plantaţi arbori, 
arbuşti 

08.02.01 Încurajarea persoanelor fizice şi juridice în 
realizarea de spaţii verzi, împăduriri, plantaţii şi în 
managementul acestora 

Primăria Galaţi, 
 

Administraţia 
Domeniului Public 

permanent - Buget local 
Fondul de 
mediu 
Fonduri 
europene 

Categoria problemei:    PM-08 Urbanizarea mediului 

Problema de mediu:      PM 08-03 Insuficienţa spaţiilor de parcare 

Obiectiv general:      Asigurarea unui flux corespunzător pentru trafic şi a unui număr optim de locuri de parcare 

Obiectiv specific: Extinderea şi modernizarea infrastructurii urbane de transport 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Creşterea numărului 
locurilor de parcare 

Numărul de locuri 
de parcare 

08.03.01 Amenajarea de noi locuri de parcare și 
implementarea unui sistem inteligent de 
management al acestora 

Primăria Galaţi 
Primăria Tecuci 

2020 - Buget local 
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08.03.02 Eliminarea ansamblurilor de construcții 
provizorii / parazitare (ex.: baterii de garaje) și 
amenajarea de locuri de parcare / parcări  

Primăria Galaţi 
Primăria Tecuci 

2020 - Buget local 

Categoria problemei:    PM-08 Urbanizarea mediului 

Problema de mediu:      PM 08-04 Nivelul zgomotului ambiental şi a vibraţiilor 

Obiectiv general:     Reducerea emisiilor de zgomot provenite din trafic şi activităţi economice sociale  

Obiectiv specific: Reducerea zgomotului în zonele rezidenţiale şi conformarea cu cerinţele UE 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Reducerea 
zgomotului ambiental 
pentru respectarea 
prevederilor 
standardelor şi 
normativelor în 
vigoare 

Număr acţiuni 
realizate 
 
Număr 
depăşiri/număr 
măsurători 
Numărul de 
sancţiuni aplicate 

08.04.01 Monitorizarea stadiului acţiunilor cuprinse 
în planul de acţiune pentru reducerea nivelului 
zgomotului ambiental 

 

Primăria Galaţi permanent - Buget local 

08.04.02 Revizuirea hartilor de zgomot Primăria Galaţi 2017  Buget local 

08.04.03 Revizuirea  planurilor de acţiune pe 
zgomot 

Primăria Galaţi 2018  Buget local 

08.04.04 Numărul de sancţiuni aplicate pentru 
nerespectarea limitelor legale 

Primăria Galaţi permanent - Buget local 

Categoria problemei:    PM-08 Urbanizarea mediului 

Problema de mediu:      PM 08-05  Presiunea construcţiilor asupra peisajelor şi a spaţiilor verzi   

Obiectiv general: Respectarea reglementărilor tehnice privind disciplina în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor 
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Obiectiv specific: Diminuarea agresiunii antropice intraurbane şi periurbane 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Interzicerea 
schimbării destinaţiei 
spaţiilor verzi 

Număr de solicitări 
privind schimbarea 
destinaţiei spaţiilor 
verzi 

08.05.01 Evidenţierea zonelor de protecţie a calităţii 
aerului în planurile de urbanism 

Primării permanent - Buget 
propriu 

Număr PUG-uri 
actualizate 
aprobate 

08.05.02 Actualizarea PUG-urilor cu urmărirea 
integrării obiectivelor de dezvoltare durabilă a 
localităţilor  

Primării 
Cj Galaţi 

permanent - Buget local 

 08.05.03 Elaborarea documentaţiilor de urbanism 
pentru extinderea intravilanului cu respectarea 
obiectivelor de mediu 

UAT uri 
CJ Galaţi 

permanent - Buget local 

 08.05.04 Urmǎrirea respectǎrii PUG- urilor UAT uri 
CJ Galaţi 

permanent - Buget 
propriu 

Sursa:Programul de dezvoltare al judeţului Galaţi 2016-2021;Strategia de dezvoltare a municipiului Galaţi 2016-2025; Strategia de dezvoltare a municipiului 
Tecuci 2014-2020 

 

 

MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  
“DEGRADAREA MEDIULUI NATURAL ŞI ANTROPIC ” (PM-09) 

 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1 Degradarea vegetatiei forestiere din afara fondului forestier  PM 09-01 2 

2 Degradarea mediului natural din cauza gradului redus de împăduriri PM 09-02 11 
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3 Afectarea mediului natural (inclusiv arii naturale protejate) ca urmare a agresiunii de tip 

antropic (practicarea turismului necontrolat, braconaj, pășunat, pescuit, urbanizare, 
activităţi agricole, defrişări, exploatare de agregate minerale, etc.) 

PM 09-03 16 

4. Braconajul speciilor de interes cinegetic din fauna sălbatică şi recoltarea ilegală a speciilor 
din flora spontană 

PM 09-04 3 

 

 

Categoria problemei:    PM-09   Degradarea mediului natural şi antropic 

Problema de mediu:      PM 09-01 Degradarea vegetatiei forestiere din afara fondului forestier 

Obiectiv general:          Reducerea degradarii vegetatiei forestiere din afara fondului forestier 

Obiectiv specific:          Protectia si conservarea vegetatiei forestiere din afara fondului forestier   

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementar

e 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ 
potenţiale 

-Refacerea/crearea 
vegetatiei forestiere 

din afara fondului 

-ha plantatii 

înființate 
 

 

09.01.01 Identificarea zonelor 
deficitare si realizarea de lucrări pentru 
extinderea suprafeţelor acoperite cu 
vegetaţie forestieră 

UAT-uri permanent - Bugetul de stat, 
Buget local, Fonduri  
europene   

09.01.02 Implicarea comunităţii în 
activităţi de împădurire pe terenurile 
degradate   

UAT-uri, 
ONG-uri, 

APM Galaţi, 
DS Galaţi 

permanent -  

Bugetul de stat, 
Buget local, Fonduri  
europene   

Categoria problemei:    PM-09   Degradarea mediului natural şi antropic 

Problema de mediu:      PM 09-02 Degradarea mediului natural din cauza gradului redus de împăduriri 
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Obiectiv general:     Creșterea suprafeței ocupate cu paduri   

Obiectiv specific:   Dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementar
e 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

-Asigurarea 
integrităţii 
şi a continuităţii 
fondului forestier 

- suprafaţa 
afectată 
(ha) / lucrări de 
igienizare (ha)   
-tratamente 
aplicate 
(ha)   

-suprafeţe 
împădurite 
(ha) 
 

 
-masa lemnoasă 
recoltată 
(mii mc/an) 
 

 
-suprafaţa 
certificată 
(ha) 
 

09.02.01 Realizarea certificarii 
managementului forestier în sistemFSC 

Proprietari 
particulari, 
DSGalaţi 

2021 - Surse proprii 

09.02.02 Întarirea cooperarii dintre  DS 
Galaţi şi proprietarii  particulari 

DS Galaţi permanent - Surse proprii 

09.02.03 Informarea proprietarilor de 
păduri cu privire la măsurile ce trebuie 
adoptate pentru protejarea acestora 

CRSC 
Focşani 
DSGalaţi 

permanent - Surse proprii 

09.02.04 Monitorizarea arboretelor 
afectate de fenomenul de uscare, 
stabilirea cauzelor si zonarea acestora 

Proprietari 
particulari, 
DSGalaţi 

permanent -  

09.02.05 Realizarea lucrărilor de 
igienizare 

Proprietari 
particulari, 
DSGalaţi 

permanent - Surse proprii 

09.02.06 Realizarea prognozelor şi 
tratamentelor împotriva daunătorilor 

Proprietari 
particulari, 
DSGalaţi 

permanent - Surse proprii 

09.02.07 Împădurirea suprafetelor 
neregenerate din fondul forestier 
proprietate de stat 

DSGalaţi permanent - Surse proprii 

09.02.08 Reinventarierea suprafeţelor 
de fond forestier proprietate privată 
care necesită lucrări de împădurire şi 

CRSC 
Focşani 

permanent - Surse proprii 
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identificarea proprietarilor   DSGalaţi 

09.02.09 Identificarea suprafeţelor de teren 
afectate de fenomene de degradare care 
necesită lucrări de împădurire (ulterior vor 
intra în fondul forestier) 

UAT-uri permanent - Surse proprii 

09.02.10 Asigurarea puieţilor şi a asistentei 
de specialitate pentru împădurirea fondului 
forestier proprietate privată şi a suprafeţelor 
cu 
alte destinaţii 

CRSC 
Focşani 
DSGalaţi 

permanent - Surse proprii, 
Fonduri europene 

09.02.11 Respectarea volumelor de 
masă lemnoasă care poate fi exploatată 
inclusiv de către proprietarii particulari 

CRSC 
Focşani 
DSGalaţi, 
Proprietari 
particulari 

permanent - Surse proprii 
 

Categoria problemei:    PM-09   Degradarea mediului natural şi antropic 

Problema de mediu:      PM 09-03  Afectarea mediului natural (inclusiv arii naturale protejate) ca urmare a agresiunii de tip antropic (practicarea turismului 
necontrolat, braconaj, păsunat, pescuit, urbanizare, activităţi agricole, defrişări, exploatare de agregate minerale, etc.) 

Obiectiv general:     Reducerea presiunii antropice asupra mediului natural (inclusiv arii naturale protejate), utilizarea durabila a habitatelor naturale, a 
speciilor de flora si fauna salbatica   

Obiectiv specific 1: Asigurarea unui management eficient al ariilor naturale protejate 
Obiectiv specific 2: Mentinerea /îmbunatatirea  statutului de conservare a speciilor si habitatelor 
Obiectiv specific 3: Asigurarea utilizarii durabile a resurselor naturale 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen 
de 

realizare 

Cost estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 
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- Implementarea 
unui 
sistem eficient de 
management în 
ariile 
protejate 
 

- Asigurarea unui 
statut de conservare 
corespunzator 
pentru 
specii şi habitate 

- Utilizarea durabilă 
a 
resurselor naturale 

-numar planuri de 
management 
elaborate, în 
vigoare 
 
-număr planuri 
implementate   
 
-numar conventii de 
custodie/contracte 
de administrare 
încheiate   

 
 
-număr planuri 
revizuite 
 
-număr 
regulamente  
în vigoare 
 
-număr specii prote- 
jate  inventariate/ 
număar specii cu 
statut 
corespunzator 
de conservare 
 
-numar specii cu 
masuri de 
management  
 
 -resurse naturale 
amenintate 

09.03.01 Implementarea Planurilor 
de management aprobate de 
MMAP - pentru ROSPA0071Lunca 
Siretului Inferior şi ariile naturale 
protejate suprapuse, ROSCI0151 
Pădurea Gârboavele, ROSCI0139 
Pădurea Breana Roşcani, 
ROSCI0165 Pădurea Pogăneşti, 
ROSCI0134 Pădurea Balta 
Munteni, ROSCI0163Pădurea 
Mogoş Mâţele, ROSCI0178 
Pădurea Torceşti, ROSCI0334 
Pădurea Buciumeni Homocea, 
Rezervaţia naturală Pădurea 
Fundeanu, ROSCI0175 Pădurea 
Tălăşmani  

Custozi – ACDB 
Vrancea, CJ Galaţi, 
DSGalaţi, AJVPS 
Galaţi,  

2020 - Fonduri europene, 
Fonduri naţionale, Alte 
surse 

09.03.02 Elaborarea, aprobarea şi 
implementarea planurilor de 
management pentru toate ariile  
naturale protejate din judeţul Galaţi 

MMAP, APM Galaţi, 
ONG uri, 
custozi/administrator
i 

2021 - Fonduri europene, 
Buget de stat, 
Fonduri proprii 

09.03.03 Actualizarea, după caz, a 
planurilor de management pentru 
ariile  naturale protejate 

custozi/administrator
i 

2021 -  

09.03.04 Elaborarea de 
amenajamente pastorale   

UAT-uri  2021 - Buget local  

09.03.05 Elaborare studii privind 
identificarea speciilor invazive/ căi 
de pătrundere / mod de control/ 
eradicare a acestora în arii 
protejate din judeţ 

APM Galaţi, Directia 
Silvica,  
Institutii de  
învatamânt si 
cercetare, ONG-uri, 
custozi/administrator
i 

2021 - Fonduri europene 

09.03.06 Elaborare studii privind 
evaluarea serviciilor ecosistemelor 
din 
siturile Natura 2000 si contributia 

APM Galaţi, Direcţia 

Silvică, ONG-uri 

2021 - Fonduri europene 
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lor la principalele sectoare 
economice din 
judet 

09.03.08 Informare privind 
organizarea sesiunilor de atribuire 
în custodie/administrare şi 
mediatizarea acestora   

APM Galaţi 

 

permanent 

 

- Buget de stat 

 

09.03.09 Elaborarea studiilor de 
evaluare a starii de conservare a 
speciilor si habitatelor si stabilirea 
masurilor de conservare   

Custozi/administrato
ri, APM Galaţi 

permanent - Fonduri europene, 
Buget de stat, 
Fonduri proprii 

09.03.10 Monitorizari ale speciilor/ 
habitatelor 

Universităţi/Instituţii 
de cercetare, APM 
Galaţi, 
custozi/administrator
i 

permanent - Fonduri europene, 
Buget de stat, 
Fonduri proprii 

09.03.11 Proiecte de refacere 
ecologica/reintroducere specii, 
dupa 
caz, în ariile protejate, inclusiv în 
Situri Natura 2000   

APM Galaţi, 
Administratori de arii 
protejate Instituţii de 
profil 

permanent - Fonduri europene, 
Buget de stat, 
Fonduri proprii 

09.03.12 Evaluarea efectivelor de 
specii salbatice de interes 
economic  în conformitate cu 
metodologiile stabilite 

Titulari fonduri de 
vânatoare, APM 
Galaţi, GNM-CJ 
Galaţi,  
ONG-uri   

anual - Fonduri europene, 
Buget de stat, 
Fonduri proprii 

09.03.13 Autorizarea recoltarii 
speciilor de flora/fauna conform 
procedurilor si urmarirea 
cantitatilor recoltate 

APM Galati GNM – 
CJ Galaţi 

permanent - Buget de stat 

09.03.14 Desfasurarea de actiuni 
cu 
scop  preventiv si coercitiv în 
zonele identificate cu risc 

CRSC Focşani 
DSGalaţi 

permanent - Buget de stat 



PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU JUDETUL GALATI 2018 

 

138 
 

09.03.15 Controlul modului de 
respectare a obligatiilor asumate 
de custozi/administratorii ariilor 
naturaleprotejate   

DSGalaţi, GNM – CJ 
Galaţi 

permanent - Buget de stat 

09.03.16 Actualizarea 
amenajamentelor silvice în 
concordanță cu prevederile 
planurilor de management pentru 
arii protejate 

Proprietari terenuri 
forestiere 

DSGalaţi 

permanent - Buget de stat, 
Fonduri proprii 

Categoria problemei:    PM-09   Degradarea mediului natural şi antropic 

Problema de mediu:      PM 09-04  Braconajul speciilor de interes cinegetic din fauna sălbatică şi recoltarea ilegală a speciilor din flora spontană 

Obiectiv general:   Protecţia speciilor sălbatice de interes economic 

Obiectiv specific:   Combaterea braconajului speciilor de interes cinegetic din fauna sălbatică şi recoltarea ilegală a speciilor din flora spontană 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen 
de 

realizare 

Cost estimativ 
(mii euro) 

Surse de finanţare 
existente/ potenţiale 

Respectarea 
prevederilor legale 
privind vânătoarea şi 
comerţul cu specii 
din flora şi fauna 
sălbatică 

- Numărul acţiunilor 
de control 
 

- Nr. proceselor 
verbale încheiate în 
urma controalelor 

09.04.01 Acţiuni de control în 
zonele de interes 
cinegetic/permanent 

GNM – CJGalaţi 

Poliţia de frontieră 

Custozi/administrato
ri 

 

permane
nt 

- Buget de stat 
 

09.04.02 Acţiuni de control în pieţe 

GNM – CJGalaţi 

Poliţia comunitară 

Inspectoratul de 
Jandarmi 

permane
nt 

- Buget de stat 

09.04.03 Realizarea unei strategii 
pentru combaterea braconajului în 
zona transfrontieră/permanent 

GNM – CJGalaţi anual - Buget de stat 
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Poliţia de frontieră 

Administratori 

 
 

 

DEZVOLTARE DURABILĂ, EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI INFORMAREA COMUNITĂŢII ” (PM-10) 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1 Educaţia ecologică deficitară la toate nivelele PM 10-01 3 

2 Gradul redus de implicare a publicului în procesul de luare a deciziilor privind proiectele 
cu impact asupra mediului 

PM 10-02 1 

3 Absenţa voluntariatului de mediu PM 10-03 2 

 

Categoria problemei:    PM-10   Dezvoltare durabilă, educaţie ecologică şi informarea comunităţii 

Problema de mediu:      PM 10-01 Educaţia ecologică deficitară la toate nivelele 

Obiectiv general:          Creşterea nivelului de educaţie ecologică la nivel comunitar 

Obiectiv specific:      Informarea populaţiei cu privire la protecţia mediului şi educaţia ecologică     

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Creşterea nivelului 
de educaţie 
ecologică la nivel 
comunitar 

Nr. parteneriate 
Nr. acţiuni 

10.01.01 Stabilirea unor parteneriate între 
ONG-uri, agenţi poluatori, administraţia publică, 
instituţii publice, instituţii de învăţământ 

APM Galaţi 
Alte autorităţi 

publice 
ONG-uri 

permanent - Bugetul de stat 
Fonduri europene 
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Asigurarea unei 
informări complete şi 
coerente a publicului 
în legătură cu 
aspectele de mediu 

Baze de date 
actualizate şi 
afişate 
pe site-uri 

10.01.02 Reactualizarea permanentă a bazelor 
de date cu informaţiile de mediu deţinute de 
către autorităţile publice 
 

APM Galaţi; 
Alte autorităţi 

publice 

permanent - Bugetul de stat 
 

10.01.03 Punerea la dispoziţia publicului pe 
paginile de internet a bazelor de date cu 
informaţii 
de mediu în format uşor accesibil publicului 

APM Galaţi; 
Alte autorităţi 

publice 

permanent - Bugetul de stat 

 

Categoria problemei:    PM-10   Dezvoltare durabilă, educaţie ecologică şi informarea comunităţii 

Problema de mediu:      PM 10-02 Gradul redus de implicare a publicului în procesul de luare a deciziilor privind proiectele cu impact asupra mediului 

Obiectiv general: Implicarea publicului în luarea deciziilor privind  problemele de mediu 

Obiectiv specific:      Promovarea unei atitudini active la nivelul comunităţii în procesul luării deciziilor de mediu 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Creşterea nivelului 
de analiză obiectivă 
la agresarea 
factorilor de mediu şi 
a timpului de reacţie 
al comunităţii  

nr. dezbateri 
publice 
nr. participanţi 

10.02.01 Organizarea de dezbateri publice în 
vederea luării unor decizii privind mediul sau 
implementarea unor proiecte în localităţile din 
judeţ 

APM Galaţi 
ONG-uri 

permanent - Buget propriu 

Categoria problemei:    PM-10   Dezvoltare durabilă, educaţie ecologică şi informarea comunităţii 

Problema de mediu voluntariatului de mediu 

Obiectiv general: Implicărea publicului în acţiuni de voluntariat privind protecţia mediului 

Obiectiv specific: Creşterea implicării publicului în acţiuni de voluntariat 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 
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Creşterea nivelului 
de reacţie 
comunitară la 
agresarea factorilor 
de mediu 

Nr. campanii de 
informare 
Nr.de sesizări 

10.03.01 Campanii de informare cu scopul 
atragerii publicului în acţiuni de voluntariat 

GNM-CJ Galaţi 
APM Galaţi 
ONG - uri 

permanent - Buget propriu 
Fonduri 
comunitare 

10.03.02 Sesizarea de către comunitate a 
aspectelor privitoare la agresarea factorilor de 
mediu 

GNM-CJ Galaţi 
APM Galaţi 
ONG - uri 

permanent - Buget propriu 
Fonduri 
comunitare 

 
 
 
 
 

 

MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  
“DEGRADAREA MEDIULUI DATORATĂ TURISMULUI ŞI AGREMENTULUI ” (PM-11) 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1 Lipsa managementului adecvat şi eficient al zonelor turistice şi de agrement PM 11-01 6 

2 Promovarea redusă a turismului ecologic şi agroturismului, managementul defectuos 
în exploatarea potenţialului turistic al judeţului, practicarea în general a unui turism 
neorganizat 

PM 11-02 3 

 

Categoria problemei:    PM-11 Degradarea mediului datorată turismului şi agrementului 

Problema de mediu:      PM  11-01 Lipsa managementului adecvat şi eficient al zonelor turistice şi de agrement 

Obiectiv general: Reducerea efectelor negative asupra mediului prin practicarea turismului în zone de agrement neautorizate 

Obiectiv specific: Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii din domeniul turistic 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementar

e 

Termen 
de 

realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 
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Integrarea cerinţelor de 
protecţie şi conservare 
a mediului natural şi 
amenajat în dezvoltarea 
zonelor de 
agrement;amenajarea 
adecvată a zonelor de 
agrement , dotarea 
corespunzătoare din 
punct de vedere 
funcţional, igienico-
sanitar şi al gestiunii 
deşeurilor 

mp 
construiţi/reabilitaţi 
 
echipamentele şi 
facilităţile 
instalate(indicator 
calitativ) 
 
nr. evenimente 
realizate 
 
nr turişti 
 
 

11.01.01 Amenajarea unui complex de agrement 
Plaja Dunărea Galaţi 

Primăria 
Galaţi 

2020 - Buget local 

11.01.02 Reamenajare faleză în municipiul Galaţi Primăria 
Galaţi 

 - Fonduri 
europene 

Buget local 

11.01.03 Reabilitare spaţii de agrement urbane Primării 
urban 

CJ Galaţi 

2020 - Fonduri 
europene 

Buget local 

11.01.04 Înfiinţare/reabilitare structuri de agrement 
în mediul rural 

Schela, 
Slobozia 
Conachi, 

Buciumeni 

2020 - Fonduri 
europene 

Buget local 

11.01.05 Amenajarea unei tabere de creaţie în aer 
liber în mun. Tecuci 

Primăria 
Tecuci 

2020 13 Buget local 

11.01.06 Punerea în valoare a Sitului arheologic 
Tirighina – Barboşi  

Primăria 
Galaţi 

2020 - Fonduri 
europene 

Buget local 

Categoria problemei:    PM-11 Degradarea mediului datorată turismului şi agrementului 

Problema de mediu:      PM  11-02 Promovarea redusă a turismului ecologic şi agroturismului, managementul defectuos în exploatarea potenţialului 
turistic al judeţului, practicarea în general a unui turism neorganizat 

Obiectiv general: Reducerea impactului generat asupra mediului de turismul neorganizat 

Obiectiv specific: Desfăşurarea turismului organizat şi ecologic atât în perimetrul ariilor naturale protejate, cât şi în afara acestora 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementar

e 

Termen 
de 

realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Respectarea normelor 
privind protecţia 
mediului atât  în 
perimetrul ariilor 

Număr de 
acţiuni/participanţi la 
acţiunile pentru 
informarea, 

11.02.01 Promovarea potenţialului turistic al 
judeţului 
prin organizarea de târguri, expoziţii muzeale,  
etnografice şi manifestări culturale, festivaluri  

Primăria 
Galaţi 

CJ Galaţi 
Administrator

2020 - Fonduri 
europene 

Buget propriu 
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naturale protejate, cât 
şi în afara acestora 

sensibilizarea şi 
responsabilizarea 
publicului 
 

i/custozi arii 
protejate 

Număr de acţiuni 
efectuate pentru 
sensibilizarea şi 
responsabilizarea 
publicului 
 
Număr de participanţi 
la acţiuni 
Număr de amenzi 
aplicate 

11.02.02 Desfăşurarea unor programe specifice de 
conştientizare a publicului privind necesitatea 
protejării şi conservării valorilor 
naturale/permanent 

CL 
APM Galaţi 

permanen
t 

- Fonduri 
europene 

Buget propriu 
Fondul de 

mediu 

11.02.03 Solicitarea acordului de la autorităţile 
competente pentru organizarea manifestărilor cu 
ocazia Zilei Bujorului, Zilei Salcâmului/anual 

Primării permanen
t 

- Buget propriu 

MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  
“ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII AUTORITĂŢII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE PENTRU MANAGEMENTUL PROBLEMELOR DE MEDIU” (PM-12) 

 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1 Comunicare şi cooperare deficitară între instituţiile publice cu atribuţii de coordonare şi 
control în domeniul protecţiei mediului, administraţia publică şi agenţii economici 

PM 12-01 3 

2 Capacitate instituţională insuficientă pentru implementarea acquis-ului comunitar de mediu PM 12-02 2 

 

 

Categoria problemei:    PM-12 Întărirea capacităţii autorităţii administraţiei publice pentru managementul problemelor de mediu 

Problema de mediu:      PM 12-01 Comunicare şi cooperare deficitară între instituţiile publice cu atribuţii de coordonare şi control în domeniul 
protecţiei mediului, administraţia publică şi agenţii economici 

Obiectiv general:         Întărirea şi armonizarea capacităţii instituţionale administrative cu solicitările reale de mediu ale comunităţilor şi aplicării 
legislaţiei specifice  
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Obiectiv specific : Aplicarea corectă a legislaţiei specifice   în  soluţionarea problemelor de mediu  

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ  
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Cooperarea 
instituţională în 
vederea soluţionării 
problemelor de 
mediu 

Număr de 
parteneriate 
 
 
Număr de 
participări în 
luarea deciziilor 
comune 
 
 
Număr de 
participanţi 
 

12.01.01 Includerea specialiştilor de 
mediu în echipe de elaborare a 
proiectelor de dezvoltare/investiţii locale, 
judeţene 

CJ Galaţi, UAT-uri 
beneficiare, SGA, GNM-
CJ Galaţi, APM Galaţi, 

Instituţia Prefectului 
judeţului Galaţi  

permanent - Fonduri proprii 

 

12.01.02 Responsabilizarea specialiştilor 
de mediu în susţinerea tehnică a 
componentelor de mediu a proiectelor de 
dezvoltare, investiţii şi aplicarea legislaţiei 
de mediu în elaborarea, aprobarea şi 
administrarea proiectelor 

CJ Galaţi, UAT-uri 
beneficiare, SGA, GNM-
CJ Galaţi, APM Galaţi, 

Instituţia Prefectului 
judeţului Galaţi 

permanent - Fonduri proprii 

 

12.01.03 Îmbunătăţirea nivelului de 
conformare a deciziilor administrative 
locale cu prevederile legislaţiei de mediu 
în vigoare  

CJ Galaţi, UAT-uri 
beneficiare, SGA, GNM-
CJ Galaţi, APM Galaţi, 

Instituţia Prefectului 
judeţului Galaţi 

permanent - Fonduri proprii 

Categoria problemei:    PM-12 Întărirea capacităţii autorităţii administraţiei publice pentru managementul problemelor de mediu 

Problema de mediu:      PM 12-02 Capacitate instituţională insuficientă pentru implementarea acquis-ului comunitar de mediu 

Obiectiv general : Consolidarea capacităţii instituţionale în autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului 

Obiectiv specific : Asigurarea perfecţionării continue a personalului din instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ  
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Pregătirea şi infor-
marea continuă a 

Nr. participări 
Nr. participanţi 

12.02.01 Promovarea integrării 
specialiştilor în circuitul (inter)naţional 

APM Galaţi,GNM-CJ 
Galaţi, alte instituţii 

permanent - Fonduri proprii 
Fonduri 
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specialiştilor din 
cadrul APM Galaţi, 
GNM-CJ Galaţi, 
alte instituţii 

profesional: participări în evenimente 
ştiinţifice-seminarii, conferinţe, expoziţii, 
apariţii în mass-media, publicarea de 
articole 

europene 

12.02.02  Întǎrirea capacitǎţii 
instituţionale de răspuns a APM Galaţi în 
situaţia unor poluări accidentale prin 
dotări şi instruiri specifice 

APM Galaţi, GNM-CJ 
Galaţi, ISUJ Galaţi  

permanent - Fonduri proprii 
Fonduri 

europene 

 

 

 

 

 

MATRICEA DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE A PLAM PENTRU PROBLEMA  
“POLUAREA MEDIULUI DATORATĂ ACTIVITĂŢILOR DIN TRANSPORT” (PM-13) 

 
 

Nr.crt. PROBLEMA COD NR.ACŢIUNI 

1 Întreţinerea necorespunzătoare a reţelelor de transport PM 13-01 7 

2 Promovarea sistemelor alternative de transport şi utilizarea insuficientă a modalităţilor de 
transport ecologic 

PM 13-02 6 

 
 
 
 
 

Categoria problemei:    PM-13 Poluarea mediului datorată activităţilor din transport 



PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU JUDETUL GALATI 2018 

 

146 
 

Problema de mediu:      PM 13-01 Întreţinerea necorespunzătoare a reţelelor de transport 

Obiectiv general:          Construcţia/reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere 

Obiectiv specific:          Extinderea şi modernizarea infrastructurii de transport 

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Reducerea nivelului de 
zgomot şi de emisii 
poluante  datorată 
reţelei 
necorespunzătoare de 
transport 

Lungimea carosabilului 
Aria suprafeţelor 
modernizate/reabilitate 
Traficul deservit 

 

13.01.01 Construirea şoselei de centură a municipiului 
Galaţi 

CJ Galaţi 
Primăria Galaţi 

2020 

 
 
 

 

-  Fonduri 
europene 

Buget 
local 

13.01.02 Construirea şoselei de centură a municipiului 
Tecuci S-E şi N-E 

CJ Galaţi 
Primăria 
Tecuci 

2020 15 600 PNDI 
Buget 
local 

13.01.03 Modernizare linii tramvai şi carosabil Străzile 
Siderurgiştilor, 1 Decembrie, Henry Coandă, Traian 
Vuia, George Coşbuc  

Primăria Galaţi 2020 - POIM 
2014-2020 

Buget 
local 

13.01.04 Rea-bilitare infrastructură transport Axa E – 
V, inclusiv viaducte 

Primăria Galaţi 2020 - POIM 
2014-2020 

Buget 
local 

13.01.05 Modernizare reţea străzi în mediul urban Primării urban 
CJ Galaţi 

2020 - POIM 
2014-2020 

Buget 
local 

13.01.06 Modernizare drumuri comunale Primării rural 
CJ Galaţi 

2020 - POIM 
2014-2020 

Buget 
local 
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13.01.07 Elaborarea studiilor de mobilitate urbană Primăria 
Tecuci 

2020 11 Buget 
local 

Categoria problemei:    PM-13 Poluarea mediului datorată activităţilor din transport 

Problema de mediu:      PM 13-02 Promovarea sistemelor alternative de transport şi utilizarea insuficientă a modalităţilor de transport ecologic 

Obiectiv general:          Aer ambiental a cărui calitate să asigure protecţia sănătăţii umane şi a mediului 

Obiectiv specific:      Crearea de facilităţi pentru pietoni, biciclişti şi agenţi economici transportatori     

Ținte Indicatori Acţiuni Responsabil 
implementare 

Termen de 
realizare 

Cost 
estimativ 
(mii euro) 

Surse de 
finanţare 
existente/ 
potenţiale 

Dezvoltarea unui 
transport public şi privat 
mai puţin poluant  

Km alee pietonală 
Km pistă biciclişti 

13.02.01 Realizarea de alei pietonale şi piste pentru 
biciclişti în localităţile urbane din judeţ inclusiv facilităţi 
de parcare 

Primării urban 
CJ Galaţi 
 

2020 - POIM 
2014-2020 

Buget 
local 

Fondul de 
mediu 

Număr de mijloace de 
transport în comun 
ecologice achiziţionate 

13.02.02 Achizitii mijloace de transport ecologice Primării urban 
CJ Galaţi 

2020 - Buget de 
stat, 
Fonduri 
europene  

Număr de agenţi economici 
din judeţ, ce desfăşoară 
activităţi de transport auto 
ce şi-au asumat 
responsabilitatea înlocuirii 
parcului auto 
necorespunzător 

13.02.03 Investiţii în completarea parcului auto al 
agenţilor economici transportatori din judeţul Galaţi, 
numai cu mijloace auto corespunzătoare noilor cerinţe 
de protecţia mediului 

Agenţi 
economici 

permanent - Buget 
propriu 

Număr campanii 13.02.04 Promovarea utilizării mijlocelor de transport 
alternative şi/sau prietenoase cu mediul  

Primării urban 
ONG uri 
APM Galaţi 

permanent - Buget de 
stat, 
Fonduri 
europene  
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 13.02.05 Întreţinerea corespunzătoare a mijloacelor 
de transport public  

Operatori de 
transport 
public  

permanent 5/an Buget 
local 

Modernizarea 
infrastructurii portuare 

Indicatori proiect 13.02.06 Realizarea proiectului privind terminalul de 
transport intermodal 

APDM 
Metaltrade 
international 

2020 25 600 Fonduri 
europene  
Parteneriat 
public 
privat  

Sursa: 

Plan de mobilitate urbană Galaţi 

Strategia de Dezvoltare a judeţului Galaţi 2016-2025 

Strategia de dezvoltare a municipiului Galaţi 2014-2020 

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Tecuci 2014-2020 

Plan strategic pentru dezvoltarea Portului Galaţi 2015 
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PLAM GALATI 2018-2022 
IERARHIZARE/PRIORITIZARE PROBLEME 
DE MEDIU 

    

         

Cod 
proble

ma Problema de mediu 

Scor ierarhizare Scor prioritizare 

san
atat

e  
me
diu 

legi
slati

e 

total 
ierar
hizar
e 

crite
riul 
4 

crite
riul 
5 

total 
priori
tizare 

PM-01 
MANAGEMENTUL 
DEŞEURILOR   31.25   

134.0
0 

PM 01-
01 

Gestionarea 
necorespunzătoare a 
deșeurilor municipale  în 
mediul urban şi rural, precum 
și a deşeurilor din construcţii 
şi demolări  la nivelul judeţului 
Galaţi 3x4 

3x
4 3x4 39 1x39 3x39 156 

PM 01-
02 

Lipsa unui sistem eficient de 
colectare separată a 
deşeurilor  3x5 

2x
4 2x3 29 2x29 2x29 116 

PM 01-
03 

Gestionarea 
necorespunzatoare a 
deșeurilor industriale, în 
special a deșeurilor 
periculoase 3x5 

3x
4 3x3 36 2x36 3x36 180 

PM 01-
04 

Gestionarea 
necorespunzatoare a 
deșeurilor din agricultură, 
silvicultură şi pescuit 2x5 

2x
4 1x3 21 2x21 2x21 84 

PM 02 
POLUAREA APELOR DE 
SUPRAFAŢĂ   30.33   

131.0
0 

PM 02-
01 

Poluarea apelor de suprafaţă 
cauzată de evacuarea apelor 
uzate menajere neepurate 
sau epurate insuficient în 
aglomerări umane cu peste 
2000 l.e. 3x5 

3x
4 2x3 33 1x33 3x33 132 

PM 02-
02 

Poluarea apelor de suprafaţă 
cu ape uzate insuficient 
epurate rezultate de la staţiile 
de epurare industriale 3x5 

2x
4 2x3 29 1x29 3x29 116 

PM 02-
03 

Poluarea apelor de suprafaţă 
datorată lipsei/insuficientei 
preepurări a apelor uzate de 
la spitale 3x5 

2x
4 2x3 29 2x29 3x29 145 

PM 03 

CALITATEA ŞI 
CANTITATEA 
NECORESPUNZĂTOARE A 
APEI POTABILE   22.00     95.00 

PM 03-
01 

Insuficienţa sub aspect 
cantitativ şi calitativ a 
asigurării apei potabile în 3x5 

1x
4 2x3 25 1x25 3x25 100 
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mediul urban 

PM 03-
02 

Deficienţe ale sistemului de 
monitorizare a calităţii apei 
potabile din surse publice 2x5 

2x
4 1x3 21 2x21 3x21 105 

PM 03-
03 

Lipsa sistemelor centralizate 
de alimentare cu apă potabilă 
în unele localităţi rurale 2x5 

1x
4 2x3 20 1x20 3x20 80 

PM 04 

PERICOLE GENERATE DE 
ACCIDENTE MAJORE, 
FENOMENE NATURALE ŞI 
ANTROPICE   26.55     

106.6
6 

PM 04-
01 

Existenţa riscului de inundaţie 
a localităţilor riverane BH 
Dunăre, BH Prut Inferior, BH 
Siret Inferior 3x5 

3x
4 2x3 33 1x33 3x33 132 

PM 04-
02 

Existenţa zonelor expuse 
riscului de eroziune şi 
alunecări de teren, în Galaţi, 
Băleni, Brăhăşeşti, Cerţeşti, 
Corni, Cosmeşti, Cuca, 
Gohor, Nicoreşti, Pechea, 
Slobozia conachi, Smârdan, 
Ţepu, Valea Mărului precum 
şi localităţile Bereşti, Bereşti-
Meria, Bălăşeşti, Cavadineşti, 
Suceveni, Vânători 2x5 

3x
4 1x3 25 2x25 2x25 100 

PM 04-
03 

Management administrativ 
defectuos datorat lipsei de 
coordonare  la nivel 
administrativ pentru fiecare 
localitate 3x5 

2x
4 2x3 29 2x29 3x29 145 

PM 04-
04 Poluarea transfrontieră 2x4 

2x
4 2x4 24 1x24 3x24 96 

PM 04-
05 

Starea precară a digurilor de 
apărare aferente lacului 
Brateş, inclusiv a zonei de 
protecţie limitrofă acestuia 2x5 

3x
4 1x3 25 1x25 2x25 75 

PM 04-
06 

Poluarea mediului datorată 
activităţilor industriale cu 
impact major asupra mediului 
înconjurător 3x5 

3x
4 3x3 36 1x36 3x36 144 

PM 04-
07 

Întreţinerea 
necorespunzătoare a 
lucrărilor de îmbunătăţiri 
funciare 2x5 

3x
4 1x3 25 1x50 1x50 100 

PM 04-
08 

Fenomenul de tasare a solului 
caracteristic municipiului 
Galaţi 2x5 

2x
4 1x3 21 1x21 3x21 84 

PM 04-
09 

Eroziunea accentuată a 
solului 2x5 

2x
4 1x3 21 1x21 3x21 84 

PM-05 

POLUAREA ATMOSFEREI 
ŞI COMBATEREA 
FENOMENULUI DE   28.40     

127.6
0 
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SCHIMBĂRI CLIMATICE 

PM 05-
01 

Poluarea aerului în judetul 
Galaţi cu dioxid de azot şi 
oxizi de azot, dioxid de de 
sulf, pulberi în suspensie 
(PM10 PM2,5), monoxid de 
carbon, benzen, nichel, 
plumb, arsen, cadmiu 3x5 

3x
4 3x3 36 1x36 3x36 144 

PM 05-
02 

Poluarea aerului datoratã 
utilizãrii combustibililor fosili  
lichizi şi solizi în sistemele de 
încãlzire 3x5 

3x
4 3x3 36 1x36 3x36 144 

PM 05-
03 

Poluarea atmosferei generată 
de emisiile de poluanţi produşi 
de sursele staţionare ale 
instalaţiilor industriale  3x5 

1x
5 1x2 22 2x22 3x22 110 

PM 05-
04 

Poluarea aerului indusã de 
traficul rutier 3x5 

2x
4 1x3 26 2x26 3x26 130 

PM 05-
05 

Poluarea atmosferei cu 
substanţe acidifiante şi 
precursori ai ozonului rezultaţi 
din agriculturã, respectiv 
managementul dejecţiilor din 
zootehnie şi cultivarea 
plantelor şi terenurile agricole 3x5 

1x
5 1x2 22 2x22 3x22 110 

PM-06 
STAREA DE SĂNĂTATE A 
POPULAŢIEI   24.00     72.00 

PM 06-
01 

Absenţa datelor privind 
cuantificarea efectelor poluării 
factorilor de mediu asupra 
populaţiei 2x5 

2x
4 2x3 24 1x24 2x48 72 

PM 06-
02 

Impactul negativ asupra 
sǎnǎtǎţii populaţiei rurale (în 
special asupra categoriei de 
vârstǎ 0-1 ani) cauzat de 
consumul apelor poluate cu 
nitraţi/nitriţi (apa din fântâni) 2x5 

2x
4 2x3 24 1x24 2x48 72 

PM-07 
POLUAREA SOLULUI ŞI A 
APELOR SUBTERANE   26.00     

116.6
0 

PM 07-
01 

Poluarea solului şi a apelor 
subterane în zona depozitelor 
de deşeuri industriale( Halda 
de zgură SC 
ARCELORMITTAL SA) 2x5 

2x
4 2x3 24 1x24 2x24 72 

PM 07-
02 

Poluarea solului datorită 
activităţii de extracţie a 
ţiţeiului şi a altor activităţi 
industriale 2x5 

2x
4 2x3 24 1x24 2x24 72 

PM 07-
03 

Scăderea potenţialului 
productiv al terenului datorită 
secetei, a proceselor de 
acidifiere, sărăcire în 
substanţe nutritive şi datorită 2x5 

2x
4 2x3 24 2x24 3x24 120 
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posibilităţilor reduse de 
efectuare a lucrărilor de 
înbunătăţiri funciare de către 
actualii proprietari 

PM 07-
04 

Poluarea apelor subterane cu 
nitraţi din agricultură 3x5 

2x
4 2x3 29 3x29 3x29 174 

PM 07-
05 

Poluarea solului şi a apelor 
subterane cauzată de 
gestionarea 
necorespunzătoare a 
dejecţiilor animaliere 3x5 

2x
4 2x3 29 3x29 2x29 145 

PM-08 URBANIZAREA MEDIULUI   23.00     
114.0

0 

PM 08-
01 

Spaţii verzi insuficiente în 
zonele urbane din judeţul 
Galaţi, lipsa unor spaţii de 
joacă pentru copii şi lipsa 
zonelor de recreere adecvate 
pentru populaţie 3x5 

2x
4 3x3 32 2x32 3x32 160 

PM 08-
02 

Insuficienţa perdelelor de 
protecţie în zonele 
industrializate 3x5 

2x
4 2x3 29 2x29 3x29 145 

PM 08-
03 

Insuficienţa spaţiilor de 
parcare 2x5 

3x
3 2x3 25 2x25 3x25 125 

PM 08-
04 

Nivelul zgomotului ambiental 
şi a vibraţiilor 2x5 

1x
4 1x3 17 3x17 1x17 68 

PM 08-
05 

Presiunea construcţiilor 
asupra peisajelor şi a spaţiilor 
verzi 1x4 

1x
4 1x4 12 3x36 3x36 72 

PM-09 
DEGRADAREA MEDIULUI 
NATURAL ŞI ANTROPIC   27.50     

126.5
0 

PM 09-
01 

Degradarea vegetatiei 
forestiere din afara fondului 
forestier  2x5 

2x
4 2x3 24 2x24 3x24 120 

PM 09-
02 

Degradarea mediului natural 
din cauza gradului redus de 
împăduriri 3x5 

3x
4 2x3 33 2x33 3x33 165 

PM 09-
03 

Afectarea mediului natural 
(inclusiv arii naturale 
protejate) ca urmare a 
agresiunii de tip antropic 
(practicarea turismului 
necontrolat, braconaj, 
pășunat, pescuit, urbanizare, 
activităţi agricole, defrişări, 
exploatare de agregate 
minerale, etc.) 2x5 

3x
4 3x3 31 2x31 3x31 155 

PM 09-
04 

Braconajul speciilor de interes 
cinegetic din fauna sălbatică 
şi recoltarea ilegală a speciilor 
din flora spontană 1x5 

2x
4 3x3 22 2x22 1x22 66 

PM-10 
DEZVOLTARE DURABILĂ, 
EDUCAŢIE ECOLOGICĂ ŞI   21.33     92.00 
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INFORMAREA 
COMUNITĂŢII 

PM 10-
01 

Educaţia ecologică deficitară 
la toate nivelele 2x5 

2x
4 2x3 24 2x24 2x24 96 

PM 10-
02 

Gradul redus de implicare a 
publicului în procesul de luare 
a deciziilor privind proiectele 
cu impact asupra mediului 1x5 

3x
4 1x3 20 3x20 2x20 100 

PM 10-
03 

Absenţa voluntariatului de 
mediu 1x5 

3x
4 1x3 20 2x20 2x20 80 

PM-11 

DEGRADAREA MEDIULUI 
DATORATĂ TURISMULUI ŞI 
AGREMENTULUI   20.00     94.00 

PM 11-
01 

Lipsa managementului 
adecvat şi eficient al zonelor 
turistice şi de agrement 2x5 

3x
4 2x3 28 2x28 3x28 140 

PM 11-
02 

Promovarea redusă a 
turismului ecologic şi 
agroturismului, managementul 
defectuos în exploatarea 
potenţialului turistic al 
judeţului, practicarea în 
general a unui turism 
neorganizat 1x4 

1x
4 1x4 12 2x12 2x12 48 

PM-12 

ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII 
AUTORITĂŢII 
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
PENTRU MANAGEMENTUL 
PROBLEMELOR DE MEDIU   21.00     84.00 

PM 12-
01 

Comunicare şi cooperare 
deficitară între instituţiile 
publice cu atribuţii de 
coordonare şi control în 
domeniul protecţiei mediului, 
administraţia publică şi agenţii 
economici 1x5 

3x
4 2x3 23 2x23 2x23 92 

PM 12-
02 

Capacitate instituţională 
insuficientă pentru 
implementarea acquis-ului 
comunitar de mediu 1x5 

2x
4 2x3 19 2x19 2x19 76 

PM-13 

POLUAREA MEDIULUI 
DATORATĂ 
ACTIVITĂŢILOR DIN 
TRANSPORT   21.50     98.00 

PM 13-
01 

Întreţinerea 
necorespunzătoare a reţelelor 
de transport 2x5 

2x
4 2x3 24 2x24 3x24 120 

PM 13-
02 

Promovarea sistemelor 
alternative de transport şi 
utilizarea insuficientă a 
modalităţilor de transport 
ecologic 1x5 

2x
4 2x3 19 1x19 3x19 76 
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CAPITOLUL 7 - Programe potenţial finanţatoare pentru acţiunile PLAM 

Alocarea financiară 2014-2020 a UE prevede o nouă abordare în materie de programare 
strategică pentru politica de coeziune, conform obiectivelor Strategiei Europa 2020. 
 
Obiectivele tematice pentru cadrul financiar 2014-2020 sunt urmatoarele: 
1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice și inovării 
2. Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC 
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3. Îmbunătățirea competitivității IMM-urilor, a sectorului agricol (în cazul FEADR) și a sectorului 
pescuitului și acvaculturii (pentru FEPAM) 
4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele 
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor 
6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor 
7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor 
reţelelor majore 
8. Promovarea sustenabilității și calității locurilor de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă 
9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
10. Investițiile în educație, formare și formare profesională pentru competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții 
11. Consolidarea capacității instituționale a autorităților publice și a părților interesate și o 
administrație publică eficientă 
 

A.Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 

  

Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor 
de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu 
Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene. Strategia 
POIM este orientată spre obiectivele Strategiei Europa 2020, în corelare cu Programul 
Naţional pentru Reformă şi cu Recomandările Specifice de Ţară, concentrându-se asupra 
creșterii durabile prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbon prin 
măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor 
moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor. 
Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al 
Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de 
dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele. 

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, 
managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, 
contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. 

POIM beneficiază de o alocare financiară de cca. 11,8 mld. Euro, din care: 

 6,94 mld. Euro Fond de Coeziune 
 2,48 mld. Euro Fond European de Dezvoltare Regională 
 2,46 mld. Euro Cofinantare 

POIM adresează nevoile de dezvoltare din patru sectoare: infrastructura de transport, 

protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi 

eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi 

favorabilă incluziunii, prin finanţarea a 4 din cele 11 obiective tematice din Regulamentul 

nr. 1303/2013: 

 OT4, prin susținerea producției de energie din surse regenerabile, măsurilor de 
eficienţă energetică, introducerea tehnologiilor de tip smart 

 OT5, prin finanţarea măsurilor de prevenire și protecție împotriva riscurilor naturale, 
menite să atenueze şi să combată efectele schimbărilor climatice, și consolidarea 
capacităţii de intervenţie în domeniu 

 OT6, prin promovarea investiţiilor în sistemele de apă şi apă uzată, managementul 

integrat al deşeurilor, protecţia biodiversității şi monitorizarea calităţii aerului 

 OT7, prin sprijinirea investiţiilor în infrastructura pentru toate modurile de transport, 
precum şi transportul de energie 
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Axa Prioritară 1 - Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului 

1.1 Creşterea mobilităţii prin dezvoltarea transportului rutier pe reţeaua rutieră TEN-T 
centrală 

Construcţia / modernizarea rețelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului definit prin 
MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale), inclusiv construcţia de variante de 
ocolire aferente reţelei (conform clasificaţiei tronsonului aferent); 
 

1.2 Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T central  

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T centrală, 

inclusiv achiziția materialului rulant necesar operării pe rețelele construite, a componentei 

ERTMS aferente, şi dezvoltarea de terminale intermodale cu impact major asupra valorificării 

transportului feroviar pe reţeaua TEN-T central; 

 

1.3 Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T 

central 

 Investiţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi pe canalele 

navigabile ale Dunării, precum şi în interiorul porturilor situate pe TEN-T centrală, 

inclusiv achiziţia de echipamente şi nave multifuncţionale pentru asigurarea 

navigabilităţii pe Dunăre; 

 Modernizarea şi dezvoltarea capacității porturilor situate pe rețeaua TEN-T centrală, 

inclusiv componente aferente transportului intermodal; 

 

Axa Prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil 

şi eficient 

 

2.1 Creşterea mobilităţii pe reţeaua rutieră TEN-T globală  

Construcţia / modernizarea reţelei rutiere TEN-T globale (conform standardului definit prin 

MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale/transregio/eurotrans, inclusiv 

construcţia de variante de ocolire (conform standardului tehnic adecvat), în completarea 

investiţiilor din Fond de Coeziune; 

 

2.2 Creşterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T 

Modernizarea / dezvoltarea reţelei rutiere, inclusiv construcţia de variante de ocolire (conform 

standardului definit prin MPGT: autostrăzi/drumuri expres/drumuri naţionale / trans-Regio şi 

Euro Trans) care asigură o conexiune adecvată la rețeauau TEN-T sau creşterea 

accesibilităţii regionale; 

 

2.4 Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi 

 Modernizarea/ dezvoltarea de terminale intermodale şi modernizarea instalaţiilor şi 

echipamentelor de transfer intermodal, pentru atragerea mărfurilor de la transportul 

rutier pe distanţe lungi la cel feroviar şi fluvial şi reducerea blocajelor în terminalele 

multimodale; 

 Modernizarea/dezvoltare infrastructurii portuare (dane, docuri, chei, terminale de 

mărfuri, conexiuni intermodale etc.), în vederea oferirii de condiţii optime pentru 

pentru transportul naval de mărfuri, inclusiv achiziţia de instalaţii portuare şi alte 

echipamente. 
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2.5 Creşterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea 

impactului transporturilor asupra mediului  

 Perdele forestiere, panouri parazăpezi sau alte soluții echivalente de protecție în 

vederea asigurării protecţie a căilor de comunicaţie împotriva înzăpezirii /altor 

calamități naturale (pentru infrastructura existentă, unde nu se prevăd investiții 

integrate prin POIM din alte OS); 

 Măsuri destinate protecţiei mediului, la nivelul tuturor modurilor de transport (ex: 

instalarea de panouri de protecţie împotriva zgomotului, covoarea astfaltice 

fonoabsorbante, perdele forestiere, achiziţia de nave multifuncţionale PSI şi asistenţa 

în activităţile de depoluare pe căile navigabile şi maritime). 

 

2.7 Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar  

Investiții orientate spre eficientizarea sectorului feroviar (electrificarea liniilor, eficiență 

energetică etc.), conform prioritizării din MPGT, respectiv TENT-T central. 

 

Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management 

eficient al resurselor 

 

3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru 

reciclare a deşeurilor în România 

Proiecte integrate de consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al 

deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, 

reciclare, alte metode de valorificare, inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea 

de depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite, implementarea 

sistemelor de colectare selectivă, construcţia de instalații de transfer și valorificare/tratare, 

inclusiv platforme de compostare şi unități de compostare individuală şi staţii de tratare 

mecano-biologică ş.a. 

 

3.2 Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului 

de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei 

 Proiecte integrate de apă şi apă uzată (noi şi fazate), cu următoarele tipuri de 

subacţiuni: 

 Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate 

(cu treaptă terţiară de epurare, acolo unde este cazul) care asigură colectarea şi 

epurarea încărcării organice biodegradabile în aglomerări mai mari de 2.000 l.e., 

acordându-se prioritate aglomerărilor cu peste 10.000 l.e.; 

 Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul 

procesului de epurare a apelor uzate; 

 Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare a apei potabile, împreună cu măsuri de 

creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei 

potabile. 

 Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport şi distribuţie a apei; 

 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu 

apă în localităţile urbane şi rurale. 

 

Axa Prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, 

monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric 
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4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor 

degradate 

 Continuarea elaborării planurilor de management/seturilor de măsuri de conservare / 

planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate (inclusiv cele situate în mediul 

marin) și pentru speciile de interes comunitar neacoperite de proiectele anterioare, cu 

accent pe: 

 Elaborarea studiilor pentru monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor 

şi habitatelor de importanţă comunitară; 

 Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării 

măsurilor pentru menţinerea/îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit; 

 Alte activități necesare specifice elaborării planurilor de management. 

 Implementarea planurilor de management / seturilor de măsuri de conservare/ 

planurilor de acțiune pentru ariile naturale protejate și pentru speciile de interes 

comunitar aprobate (inclusiv cele situate în mediul marin), în special: 

 Măsuri pentru menţinerea și îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi 

habitatelor de importanţă comunitară, inclusiv reconstrucţia ecologică a ecosistemelor 

de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000; 

 Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă 

comunitară; 

 Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în 

vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de 

barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei 

și a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă, etc); 

 Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea și menţinerea coridoarelor de 

migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea 

şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei 

Natura 2000; 

 Alte tipuri de măsuri similare, conform planurilor de management. 

 Menţinerea şi refacerea ecosistemelor degradate şi a serviciilor furnizate (împăduriri, 

coridoare ecologice etc.), situate în afara ariilor naturale protejate, în acord cu 

obiectivele europene în domeniu, inclusiv în mediul marin; 

 Acţiuni de completare a nivelului de cunoaştere a biodiversităţii şi ecosistemelor 

(monitorizarea şi evaluarea speciilor şi habitatelor, cunoaşterea factorilor de presiune 

exercitaţi asupra biodiversităţii, inclus a speciilor invazive etc.) 

 

4.2 Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional prin 

dezvoltarea instrumentelor de monitorizare 

 Dezvoltarea RNMCA prin achiziţionarea de echipamente de monitorizare a 

poluanților și instalarea lor în amplasamente noi și achiziţia de echipamente de 

monitorizare a unor poluanți noi, pentru care până în acest moment nu există 

determinări; 

 Dezvoltarea unui sistem de prognoză şi inventariere a emisiilor de poluanţi în aer; 

 Dezvoltarea unei baze de date în conformitate cu cerinţele directivei INSPIRE, privind 

inventarierea poluanților emiși în aer. 
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4.3 Reducerea suprafeţelor poluate istoric 

Măsuri de decontaminare şi ecologizare a siturilor poluate istoric, inclusiv refacerea 

ecosistemelor naturale şi asigurarea calităţii solului în vederea protejării sănătăţii umane. 

 

Axa Prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi 

gestionarea riscurilor 

 

5.1 Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale 

asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi 

eroziune costieră 

 Acţiuni pentru prevenirea inundaţiilor: 

 Utilizarea infrastructurii verzi pentru prevenirea inundaţiilor prin preluarea soluțiilor 

oferite de ecosisteme naturale pentru gestionarea riscurilor generate de creșterea 

incidenței evenimentelor extreme (zone umede, cu efect asupra prevenirii inundaţiilor 

şi deşertificării, stabilirea unor zone inundabile controlat şi măsuri bazate pe 

ecosisteme, torenţi şi desecări ș.a) 

 Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună practică 

pentru managementul barajelor; 

 Abordare intersectorială la nivel de bazin hidrografic (dezvoltare coordonată şi 

management integrat al activităţilor privind apa, terenurile şi resursele); 

 Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-

meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale; 

 Măsuri care asigură eficacitatea intervenţiilor de prevenire a inundanţiilor sub forma 

infrastructurii verzi, precum sisteme de prevenire anticipată şi de management al 

bazinelor în timpul inundaţiilor. 

 Realizarea de măsuri structurale de protecţie împotriva riscului la inundaţii, acolo 

unde infrastructura verde nu este suficientă, prin construirea ori reabilitarea 

infrastructurii de reducere a impactului unor fenomene meteorologice extreme. 

Acestea vor include cu prioritate investiţii pentru stocarea/devierea apelor provenite 

de la inundaţii, dar şi regularizări de albii şi consolidări de maluri. 

 Alte tipuri de acţiuni specifice gestiunii riscului la inundaţii, conform celor prevăzute în 

Strategia Naţională de management al riscului la inundaţii pe termen lung mediu şi 

lung sau în planurile de management al riscului la inundaţii. 

 

 

 

 

Axa Prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea 

susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon 

 

6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, 

biogaz, geotermal) 

 Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau 

termice din biomasă şi biogaz: 

 Realizarea şi modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de 

energie geotermale 
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 Sprijinirea investiţiilor în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei 

electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de 

siguranţă a funcţionării SEN 

 

6.4 Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă 

eficienţă 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă 

(maximum 8 MWe) pe gaz natural şi biomasă la nivelul întreprinderilori 

 Realizarea / modernizarea centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care 

utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul întreprinderilor 

 

Axa Prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de 

termoficare în oraşele selectate 

 

7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a 

energiei termice în oraşele selectate 

Modernizarea/extinderea reţelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare 

cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea reţelei de transport şi distribuţia 

va fi finanţabilă doar în contextul în care reţeauau existentă a fost reabilitată, iar extinderea 

este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului. 

 

Axa Prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi 

gazelor natural 

 

8.1 Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din 

resurse regenerabile 

Realizarea şi/sau modernizarea reţelelor electrice de transport (linii electrice aeriene şi staţii). 

 

 

B.PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 

 

Axa Prioritară 3 - Sprijinirea creșterii eficienței energetice în clădirile publice 

Tipuri de activități 

 eficiență energetică a clădirilor publice, inclusiv măsuri de consolidare a acestora 

 eficiență energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare a acestora 

 investiții în iluminatul public 

 măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de 

transport ecologice/ electrice, etc.) 

 

Axa Prioritară 4 - Dezvoltare urbană durabilă 

Tipuri de activități 

 măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de 

transport ecologice/ electrice, etc.) 

 revitalizarea zonelor urbane (reconversia și refuncționalizarea terenurilor abandonate, 

etc.) 

 acțiuni integrate pentru comunități marginalizate prin: clădiri pentru activități 

educative, culturale și recreative; facilități destinate utilizării publice, cum ar fi: zone 
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verzi de mici dimensiuni, piețe publice, scuaruri, părculețe etc.; străzi urbane și utilități 

de bază la scară mică. 

 infrastructura de educație (creșe, grădinițe, licee tehnologice, școli profesionale și 

tehnice) 

 

Axa Prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală 

Tipuri de activități 

 reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene care asigura conectivitatea, 

directa sau indirecta cu reteaua TEN T 

 construcţia / reabilitarea / modernizarea şoselelor de centură cu statut de drum 

judeţean aflate pe traseul drumului judetean respective. 

Axa Prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 

turismului 

Tipuri de activități 

 valorificarea economică a potențialului turistic balnear 

 valorificarea economică a potențialului turistic cu specific local 

 infrastructură turistică publică de agreement. 

 

Axa Prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale 

Tipuri de activități 

 construcţia de spitale regionale 

 reabilitarea/modernizarea/ dotarea cu echipamente a spitalelor judeţene de urgenţă 

 reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii de servicii medicale 

(ambulatorii, unităţi de primiri urgenţe) 

 construirea/reabilitarea/modernizarea/ dotarea centrelor comunitare de intervenţie 

integrată 

 reabilitare/ modernizarea/ dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă 

rezidențială construcţie/reabilitare de locuinţe de tip familial, apartamente de tip 

familial, locuinţe protejate etc. 

 

C.Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

 

PNDR (finanțat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală) susține dezvoltarea 

strategică a spațiului rural prin abordarea strategică a următoarelor obiective: 

1.OS1 Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole - vor fi finanțate 

următoarele categorii de intervenție: 

 Înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de 

acces, irigații, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse 

regenerabile, facilități de depozitare, comercializare şi procesare, inclusiv în contextul 

lanţurilor scurte, etc.); 

 Investiţii în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, marketing, 

depozitare, condiţionare, adaptare la standarde, etc; 

 Sprijin pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea generaţiilor 

de fermieri; 

 Gestionarea riscurilor în sectorul agro-alimentar; 

 Activităţi consiliere şi formare, realizate inclusiv prin intermediul grupurilor de 

producători. 
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2.OS2 Gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice vor fi 

finanțate următoarele categorii de intervenție: 

 Acțiuni de împădurire a terenurilor agricole și neagricole, precum și realizarea 

perdelelor forestiere pe aceste terenuri; 

 Plăți compensatorii fermierilor care își asumă în mod voluntar angajamente de agro-

mediu; 

 Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să adopte sau să 

mențină practici și metode specifice agriculturii ecologice; 

 Plăți compensatorii fermierilor care se angajează în mod voluntar să continue 

activitatea în zonele desemnate ca zone care se confruntă cu constrângeri naturale 

sau cu alte constrangeri specifice. 

3.OS3 Diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea 

infrastructurii şi serviciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii în zonele rurale (P6) 

vor fi finanțate următoarele categorii de intervenție: 

 Sprijin pentru realizarea de investiții pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici non-

agricole în zonele rurale; 

 Îmbunătățirea infrastructurii locale (sisteme de alimentare cu apă, canalizare, drumuri 

locale), infrastructură educațională, medicală și socială; 

 Restaurarea și conservarea moștenirii culturale; 

 Sprijin pentru strategii generate la nivel local, care asigură abordări integrate pentru 

dezvoltarea locală. 

 

D. Programului transnaţional "Dunărea" 2014-2020 

 

Axa prioritară 2 - Responsabilitatea fata de mediu si cultura in Regiunea Dunării 

 

 Utilizarea sustenabilă a patrimoniului și resurselor naturale și culturale 

 Sprijinirea restaurării și managementului coridoarelor ecologice 

 Sprijinirea managementului transnațional al apelor și prevenirea riscurilor produse de 

inundații 

 Îmbunătățirea capacității de răspuns și managementul situațiilor de urgență 

 

Axa prioritară 3 – Conectivitatea în Regiunea Dunării 

 

 Sprijinirea sistemelor de transport ecologice și sigure si a accesibilității egale a 

zonelor rurale și urbane 

 Îmbunătățirea securității și eficienței energetice. 

 

E. Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021  

 

Norvegia acorda Romaniei 502 milioane de euro in exercitiul 2014-2021. Norvegia are doua 

forme de contributie catre statele Uniunii Europene: o contributie proprie, prin EEA grants si 

Norway Grants, dar si una alaturi de Islanda si Liechtenstein. In fondul asociat, Norvegia 

contribuie cu peste 90% din finantare. 

Se vizează finanţarea proiectelor care sa reducă disparităţile sociale şi economice dintre 

statele Europei şi întarirea relaţiilor bilaterale, inovaţia, reducerea efectelor schimbărilor 

climatice, conservarea patrimoniului cultural naţional, munca decentă şi dialogul tripartit. 
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F. Programul LIFE2014-2020 

 

Programul LIFE are următoarele obiective generale:  

(a) să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, cu emisii scăzute de dioxid de carbon și rezistentă la schimbările climatice, și să 

contribuie la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea tendinței 

de declin al biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei Natura 2000 și abordarea degradării 

ecosistemelor;  

(b) să îmbunătățească dezvoltarea, punerea în aplicare a politicilor și a legislației Uniunii în 

domeniul mediului și al climei, precum și să acționeze ca un catalizator și promotor al 

integrării obiectivelor de mediu și climatice în cadrul altor politici și în practica din sectoarele 

public și privat la nivelul Uniunii, inclusiv prin creșterea capacității acestor sectoare;  

(c) să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile, 

inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali;  

(d) să sprijine punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program de acțiune pentru mediu. 

 

 Subprogramul pentru Mediu, cu trei direcţii prioritare: Mediu şi Utilizarea Eficientă a 

Resurselor, Natură și Biodiversitate, Guvernare şi Informare în Domeniul Mediului; 

 Subprogramul pentru Politici Climatice, cu trei direcţii prioritare: Atenuarea 

Schimbărilor Climatice, Adaptarea la Schimbările Climatice, Guvernare şi Informare în 

Domeniul Climei. 

Alocările naționale există doar pentru primul program de lucru multianual 2014-2017 și 

vizează doar subprogramul Mediu. Suma ce revine României în acest sens este de 

34.386.660 euro. 

Programul LIFE urmărește atingerea următoarelor obiective generale: 

 să contribuie la tranziția către o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării 

resurselor, cu emisii reduse de dioxid carbon și rezistentă la schimbările climatice, și 

să contribuie la protejarea și îmbunătățirea calității mediului și la oprirea și inversarea 

tendinței de declin al biodiversității, inclusiv prin sprijinirea rețelei Natura 2000 și 

abordarea degradării ecosistemelor; 

 să îmbunătățească dezvoltarea, punerea în aplicare și aplicarea politicii și legislației 

Uniunii în domeniul mediului și al 

 climei și să acționeze ca un catalizator și promotor al integrării obiectivelor de mediu 

și climatice în cadrul altor 

 politici și în practica din sectoarele public și privat la nivelul Uniunii, inclusiv prin 

creșterea capacității acestor sectoare; 

 să susțină o guvernanță mai bună în domeniul mediului și al climei la toate nivelurile, 

inclusiv o mai bună implicare a societății civile, a ONG-urilor și a actorilor locali și 

 să sprijine punerea în aplicare a celui de al șaptelea program de acțiune pentru 

mediu. 

 

G. Programul de cooperare interregională INTERREG EUROPE 

 

Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon 

în toate sectoarele 
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 Prioritatea de investitii 4 (e) - promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de 

carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv 

promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare 

relevante pentru atenuare; 

Axa prioritară 4 - Mediu și utilizarea eficientă a resurselor 

 Prioritatea de investitii 6 (c) - conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea 

patrimoniului natural și cultural 

 Prioritatea de investitii 6 (g) - sprijinirea tranziției industriale către o economie 

eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, promovarea unei creșteri 

ecologice, a Eco inovării și a managementului performanței de mediu în sectorul 

public și cel privat. 

  

H.Programe finanțate din Fondul de Mediu 

 

1. Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional RABLA vine în sprijinul 

proprietarilor de autoturisme vechi, poluatoare, acordându-le o subvenţie, ca o primă rată 

pentru cumpărarea unei maşini noi de la producătorii şi/sau importatorii validaţi. 

 

2. Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de serã în transporturi, prin 

promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic RABLA 

PLUS MAŞINI ELECTRICE acordă ecotichete pentru achiziţionarea de autovehicule noi pur 

electrice sau autovehicule noi electrice hibride care generează o cantitate de emisii de CO2. 

 

3. Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in STAȚII 

ÎNCĂRCARE PENTRU MAŞINI ELECTRICE  

 

4. Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, 

inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire, beneficiari persoane fizice 

CASA VERDE CLASIC - PERSOANE FIZICE încurajează achiziţia de sisteme de încălzire 

care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării 

sistemelor clasice de încălzire. 

 

5. Programul privind efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice, beneficiari 

persoane fizice CASA VERDE PLUS – FIZICE încurajează achiziţia de materiale specificate 

în ghid şi utilizate pentru izolarea şi finisarea locuinţelor aflate în faza de construcţie sau 

renovarea locuinţelor existente. 

 

6. Programul privind conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate 

BIODIVERSITATE include proiecte pentru ariile protejate care nu necesită structuri de 

administrare și nu sunt atribuite în custodie, precum și administratorii centrelor de reabilitare 

a faunei sălbatice. 

 

7. Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului 

înconjurător ECO-CIVIC – CONSTIENTIZARE  
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8. Programul Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii de obținere a materialelor și/sau 

produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale și/sau 

materii prime reciclate ECO-BUSINESS 

 

9. Programul Pilot Start Up mediu ECOTURISM pentru proiecte care vizează dezvoltarea de 

infrastructură de acces, de refugii montane cu rol de adăpost și informare turistică, 

infrastructură de informare și interpretare a naturii și culturii locale si facilitati pentru servicii 

locale de ecoturism;pentru programe de creștere a capacității resurselor umane pentru 

managementul și administrarea destinației la nivelul zonelor ce au asociate arii naturale 

protejate. 

 

10. Programul privind gestionarea deșeurilor COMPOST pentru proiecte care includ achiziţia 

unităţilor de compostare individuală. 

 

11.Spaţii verzi pentru proiecte care privesc pregătirea terenului și a solului în vederea 

plantării, achiziționarea puieților și a plantelor necesare realizării de spații verzi, amenajare 

de locuri de joacă; realizarea de alei ecologice şi borduri; mobilier aferent amenajării de 

spații verzi. 

 

12.Împăduriri pentru proiecte care includ pregătirea terenului și a solului în vederea plantării, 

achiziționarea puieților și a plantelor necesare realizării de spații verzi, amenajare de locuri 

de joacă; realizarea de alei ecologice şi borduri; mobilier aferent amenajării de spații verzi. 

 

13.Biciclişti  pentru finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor vizând 

realizarea pistelor pentru biciclişti. 

 

14.Programul RO-LA vizând transporturile de tip RO-LA, prin care se stimulează trecerea 

transportului de marfă dinspre transportul rutier către calea ferată, în scopul reducerii 

emisiilor de CO2 de la autovehiculele de transport. 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 8- Monitorizarea şi evaluarea rezultatelor planului local de acţiune pentru 

mediu 2018-2021 

Responsabilitatea punerii în practică a implementării PLAM revine autorităţilor publice şi 

instituţiilor/unităţilor responsabile cu probleme privind protecţia mediului. Implementarea 

PLAM reprezintă punerea în aplicare a acţiunilor cuprinse în planul de acţiune. 

Etapa de implementare are o durată egală cu perioada pentru care a fost elaborat planul 

iniţial sau planul actualizat. 
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PLAM poate să furnizeze direcţia eficientă a celor mai importante decizii dacă acesta este 
corelat cu procesele de planificare, cum ar fi: planificarea anuală a bugetului, pregătirea 
planurilor de dezvoltare judeţene, procesele de proiectare a infrastructurii, modificările aduse 
planurilor de amenajare a teritoriului şi planurilor urbanistice generale. 
Principalele acţiuni preliminare fazei de implementare a PLAM se consideră a fi următoarele: 

 Însuşirea PLAM de către toţi factorii de decizie locali şi unirea tuturor forţelor capabile 
să implementeze acţiunile prevăzute de acestea. 

 Acţiuni pentru susţinerea pe mai departe a procesului de implementare a PLAM, de 
evaluare a rezultatelor de actualizare şi îmbunătăţire a acestuia; 

 Conştientizarea publicului cu privire la problemele de mediu şi crearea cadrului 
adecvat pentru implicarea  reală a publicului la luarea deciziilor; 

 Schimbarea la toate nivelurile a mentalităţii privitoare la problemele de mediu şi la 
soluţiile de rezolvare a acestora. 

 Stabilirea unei ierarhii a localităţilor în funcţie de problemele de mediu în vederea 
alocării corespunzătoare  a fondurilor disponibile din bugetele locale şi alte surse de 
finanţare.  

8.1 Monitorizarea implementării planului local de acţiune pentru mediu 

Monitorizarea şi evaluarea reprezintă un proces continuu care se va desfăşura pe întreaga 

perioadă propusă, simultan cu implementarea acţiunilor cuprinse în PLAM şi care ajută 

factorii de decizie să înţeleagă eficienţa acţiunii şi a planului. 

După aprobarea PLAM 2018-2021 se va derula etapa de implementare în care rolul cel mai 

important revine Consiliului Judeţean, administraţiilor publice locale (municipii, oraşe, 

comune), instituţiilor publice descentralizate, operatorilor şi ONG-urilor. Monitorizarea este o 

activitate complexă. Majoritatea problemelor de mediu se schimbă continuu, fiind influenţate 

de populaţie, presiuni de dezvoltare, procese noi de producţie, schimbări legislative, tehnici 

noi pentru reducerea poluării, aspecte fiscale etc. 

Din aceste motive, se poate ivi situaţia în care acţiunile cuprinse în PLAM deşi au fost corect 

implementate, una sau mai multe probleme au luat amploare mult mai repede decât s-a 

estimat, astfel încât poate fi necesară prevederea de acţiuni suplimentare pentru 

soluţionarea acestora în PLAM-ul actualizat. 

De asemenea, este posibilă şi situaţia inversă, în care declinul unui anumit sector poate 

elimina cauza care a generat problema. În acest caz, acţiunile prevăzute în PLAM pentru 

această problemă trebuie stopate, iar resursele alocate trebuie dirijate pentru realizarea altor 

acţiuni. 

Sistemul de monitorizare contribuie la îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor stabilite şi permite, 

în funcţie de situaţie, identificarea cauzelor pentru care unele dintre obiective nu au fost 

atinse.  

Sistemul de monitorizare are trei funcţii principale: 

- verifică faptul că PLAM este în proces de implementare; 

- identifică efectul acţiunilor asupra problemei de mediu respective; 

-monitorizează efectele acţiunii/acţiunilor în soluţionarea problemei identificate, prin 
măsurarea, urmărirea şi evaluarea rezultatelor implementării în vederea obţinerii feedback-
ului necesar actualizării PLAM. 
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Pentru monitorizarea PLAM este necesară realizarea unei baze de date cu ajutorul căreia se 

evaluează progresele în atingerea obiectivelor prevăzute în planul de acţiuni. Baza de date 

va fi structurată astfel încât să existe o compatibilitate între natura/conţinutul informaţiilor 

existente şi modalitatea de obţinere a acestor informaţii, astfel încât acestea să poată fi 

utilizate în scopul monitorizării implementării Planului de Acţiune. Baza de date va fi 

gestionată de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi, ca instituţie coordonatoare a 

procesului de implementare a PLAM. 

Rolul Comitetului de Coordonare şi al Grupului de lucru va fi acela de a monitoriza procesul 

de implementare, de evaluarea a rezultatelor şi de reactualizare a planului de acţiune. Se vor 

centraliza datele de la instituţiile responsabile cu implementarea, iar aceste informaţii vor fi 

folosite ca bază a evaluării eficienţei eforturilor de implementare. 

Monitorizarea implementării PLAM va fi realizată în baza acestor informaţii colectate şi 

sintetizate anual, procesul fiind adaptat la necesităţile şi evoluţia contextului legislativ 

naţional şi social-economic local. Modul de integrare a informaţiilor cuprinse în baza de date 

va fi structurat astfel: 

- nivel operaţional: realizarea acţiunilor şi activităţilor cuprinse în Planul de Acţiune, cu 

evaluarea costurilor efectuate în raport cu costurile totale estimate, după caz 

- nivel tactic: atingerea ţintelor propuse în raport cu indicatorii de evaluare şi a 

responsabilităţilor asumate 

-  nivel strategic: atingerea obiectivelor generale şi specifice în raport cu ţintele propuse. 

 

8.2 Raport de evaluare plan local de acţiune pentru mediu 

Datele şi informaţiile obţinute prin analiza comparativă a rezultatelor monitorizării cu acţiunile 

propuse şi cu efectele estimate privind soluţionarea problemelor de mediu vor sta la baza 

unui Raport de Evaluare a rezultatelor PLAM.   

Comitetul de Coordonare desemnează echipa de monitorizare şi evaluare(EME) care va 

elabora un plan privind modul de abordare a activităţii de monitorizare şi evaluare.  

Elaborarea Raportului de Evaluare a rezultatelor PLAM pentru judeţul Galaţi va fi efectuată 

anual. 

La elaborarea raportului vor fi luate în considerare atât elementele incluse în matricea de 

monitorizare şi evaluare, cât şi alte elemente noi care pot apărea pe parcursul desfăşurării 

activităţilor de implementare PLAM. De asemenea, se vor lua în considerare toate datele şi 

informaţiile detaliate din fişele individuale de monitorizare a acţiunilor şi problemelor. Întrucât 

procesul de evaluare va fi un proces transparent, matricea menţionată va servi perfect pentru 

prezentarea sintetică a rezultatelor comparative obţinute în implementarea PLAM. 

Evaluarea acestor rezultate se va face pe baza indicatorilor definiţi iniţial în cadrul de 

referinţă. 

Evaluarea se va face atât cantitativ (realizare) cât şi calitativ (eficacitate). În urma analizei 

rezultatelor evaluării vom putea preciza numărul acţiunilor realizate (total, parţial, deloc) 

precum şi atingerea/neatingerea obiectivelor stabilite. 

Raportul de evaluare va cuprinde o sinteză a evaluării şi concluziile analizei. 
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Elaborarea Raportului de Evaluare a rezultatelor PLAM pentru judeţul Galaţi va fi efectuată 

anual.  

In elaborarea raportului vor fi luate în considerare:  

 Eficienţa acţiunii în atingerea efectelor estimate;  

 Modul de respectare a etapelor privind implementarea acţiunilor/proiectelor precum şi 

identificarea modificărilor necesare;  

 Compararea costurilor de implementare cu bugetul planificat;  

 Claritatea planului de implementare privind stabilirea responsabilităţilor şi termenele 

de realizare, cu indicarea neclarităţilor identificate. 

Ţelul final al procesului de evaluare constă în îmbunătăţirea continuă a PLAM în acord cu 

dinamica dezvoltării sociale şi economice, cu politicile naţionale, regionale şi judeţene privind 

dezvoltarea corelată cu protecţia mediului. Acest ţel se va reflecta în revizuirea periodică a 

PLAM. 

În anii în care este stabilită revizuirea PLAM pentru judeţul Galaţi se va elabora un Raport de 

Evaluare a rezultatelor implementării pentru întreaga perioadă anterioară revizuirii. 

 

8.3 Reactualizarea/revizuirea PLAM 

În vederea reactualizării PLAM se va elabora un Raport final de evaluare a rezultatelor 

implementării PLAM pentru perioada respectivă. Acest raport se va baza pe rapoartele 

anuale de evaluare. 

Procesul de evaluare a rezultatelor implementării PLAM constă, în esenţă, în compararea 

rezultatelor obţinute prin procesul de monitorizare, cu obiectivele şi ţintele stabilite în Planul 

de Acţiune, incluzând şi modul de respectare a termenelor propuse. 

Scopurile principale ale acestui proces de evaluare sunt: 

-  Cunoaşterea stadiului implementării acţiunilor; 

- Cunoaşterea efectelor acţiunilor asupra problemei de mediu căreia i-au fost adresate 

aceste acţiuni; 

-  Furnizarea elementelor pentru ajustarea acţiunilor în funcţie de noile realităţi; 

-  Furnizarea datelor şi informaţiilor pentru actualizarea şi revizuirea PLAM. 

 

Procesul de evaluare este, ca întregul proces PLAM, un proces continuu. 

 

Responsabilitatea evaluării rezultatelor revine Comitetului de Coordonare, în acest proces 

fiind însă implicate toate celelalte structuri organizatorice ale PLAM (coordonatorul PLAM, 

Grupul de Lucru), precum şi responsabilii direcţi pentru implementarea şi monitorizarea 

PLAM. De asemenea, Comitetul de Coordonare va decide, după caz, implicarea şi altor 

persoane sau grupuri în acest proces. Instituţiile responsabile de implementare vor fi în mai 

mare măsură capabile să utilizeze rezultatele evaluării dacă participă şi îşi însuşesc procesul 

de evaluare. 

Coordonatorul planului va organiza o întâlnire cu Grupul de Lucru în cadrul căreia va 

propune o schemă de reactualizare/revizuire eşalonată în timp şi va efectua schimbările 

necesare în cadrul structurii organizatorice (dacă acest lucru se dovedeşte necesar). 

Schimbările pot fi structurale (în vederea îmbunătăţirii funcţionării GL, CC) sau nominale 

(schimbarea locului de muncă etc. a unor membri din Comitetul de Coordonare, din Grupurile 

de Lucru). 
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Propunerea de plan de actualizare şi noua organigramă a structurii organizatorice trebuie să 

fie validată de către Comitetul de Coordonare.  

În cadrul reactualizării/revizuirii pe baza concluziilor analizei raportului de evaluare şi ţinând 

cont de evoluţia contextului instituţional şi legislativ, precum şi de noile oportunităţi de 

parteneriat, financiare, tehnologice etc, se vor putea aborda probleme privind:  

- reactualizarea stării mediului;  

- reactualizarea pertinenţei celor 13 categorii de probleme;  

- înlăturarea problemelor care au fost rezolvate precum şi adăugarea unor noi probleme 

generate de evoluţia contextului (economic, social, mediu etc);  

- ierarhizarea şi prioritizarea problemelor de actualitate;  

- redefinirea obiectivelor;  

- redefinirea ţintelor (în cazul schimbării unor norme, termene);  

- reactualizarea indicatorilor;  

- reelaborarea fişelor/matricelor de acţiune;  

- îmbunătăţirea metodei şi a procesului de implementare/monitorizare. 
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HOTĂRÂREA NR. 257 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: eliberarea licenţei de traseu, pentru servicii de transport rutier public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. AUTO-RECORD S.R.L., pe traseul Galați – Vînători (S.C. 
AMBX S.R.L. - str. Foltanului 1C) 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.372/21.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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, 3 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) lit. p) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public 
local, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. h) şi art. 31 alin. (1
1
) din Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei 

Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 
92/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) şi alin. (5) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu, până la data de 11.10.2021, pentru servicii de transport rutier 
public judeţean de persoane prin curse regulate speciale pentru operatorul de transport S.C. AUTO-RECORD S.R.L., 
pe traseul Galați – Vînători (S.C. AMBX S.R.L. – str. Foltanului 1C). 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica: Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Galaţi, Inspectoratului de 

Stat pentru Controlul în Transportul Rutier – Inspectoratul Teritorial nr. 3, Inspectoratului Judeţean de Poliţie Galaţi 
şi operatorului de transport S.C. AUTO–RECORD S.R.L. 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 258 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: completarea nivelului de învăţământ „postliceal” cu domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea 
profesională „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul 
„fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională „tehnician produse finite din industria lemnului” 
(învăţământ special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Simion 
Mehedinţi” din municipiul Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25.767/21.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 

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

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere adresa Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi nr. 15221/26.10.2018 înregistrată la Consiliul 

Judeţean Galaţi sub nr. 25767/30.10.2018; 
Având în vedere prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4987/2018 privind acordarea 

autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ postliceal, domeniul „turism şi alimentaţie”, 
calificarea „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie” (învăţământ special), respectiv pentru domeniul 
„fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională „tehnician produse finite din industria lemnului” 
(învăţământ special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi” 
din municipiul Galaţi; 
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Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 1251/2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de 
învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie socială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative 
speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat; 

Având în vedere dispoziţiile art. 48 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere dispoziţiile art. 22 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a învăţământului 
special şi special integrat, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5573/2011; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se completează nivelul de învăţământ „postliceal” cu domeniul „turism şi alimentaţie”, calificarea 
profesională „asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie” (învăţământ special), respectiv domeniul 
„fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională „tehnician produse finite din industria lemnului” 
(învăţământ special) din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Simion Mehedinţi” 
din municipiul Galaţi. 

 
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Liceului Tehnologic „Simion Mehedinţi” Galaţi, Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Galaţi, precum şi Ministerului Educaţiei Naţionale. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 259 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: rectificarea bugetului local al Judeţului Galaţi şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate 
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018                              

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.698/23.11.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 2018 nr. 2/2018; 
Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale Speciale „Constantin Pufan” Galaţi nr. 6970/14.11.2018 

înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 26480/16.11.2018; 
Având în vedere adresa Serviciului Public Judeţean de Administrare a Domeniului Public şi Privat nr. 

3809/22.11.2018 înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 26480/16.11.2018; 
Având în vedere adresa Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” nr. 31383/13.11.2018  

înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 26480/16.11.2018; 
Având în vedere adresa Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii nr. 3453/07.11.2018 înregistrată la 

Consiliul Județean Galați cu nr. 26113/07.11.2018; 
Având în vedere adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului nr. 57211/14.11.2018 

înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 26349/14.11.2018; 
Având în vedere adresa Bibliotecii „V.A. Urechia” Galaţi nr. 4400/18.11.2018 înregistrată la Consiliul 

Județean Galați cu nr. 26480/20.11.2018; 
Având în vedere adresa Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi înregistrată la Consiliul Județean Galați 

cu nr. 26480/16.11.2018; 
Având în vedere adresa Muzeului de Artă Vizuală nr. 630/14.11.2018 înregistrată la Consiliul Județean 

Galați cu nr. 26480/16.11.2018; 
Având în vedere adresa Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi nr. 5274/20.11.2018 înregistrată la 

Consiliul Județean Galați cu nr. 26480/16.11.2018; 
Având în vedere adresele Liceului Tehnologic „Simion Mehedinţi” nr. 6145/05.11.2018 și 6320/14.11.2018 

înregistrate la Consiliul Județean Galați cu nr. 26016/05.11.2018 și 26349/14.11.2018; 
Având în vedere adresa Spitalului Clinic de Boli Infecţioase „Sf. Cuv. Parascheva” nr. 9360/14.11.2018  

înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 26349/14.11.2018; 
Având în vedere adresa Spitalului Orășenesc Tg. Bujor nr. 3207/22.11.2018 înregistrată la Consiliul Județean 

Galați cu nr. 26480/16.11.2018; 
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Având în vedere adresa Unităţii Medico–sociale Găneşti nr. 1270/14.11.2018 înregistrată la Consiliul 
Județean Galați cu nr. 26480/16.11.2018; 

Având în vedere adresele Spitalului de Pneumoftiziologie Galați nr. 14973/06.11.2018 și 15342/14.11.2018 
înregistrate la Consiliul Județean Galați cu nr. 26060/06.11.2018 și 26349/14.11.2018; 

Având în vedere adresa Serviciului public comunitar județean de evidenţă a persoanelor Galați nr. 
3819/09.11.2018 înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 26480/16.11.2018; 

Având în vedere adresa Şcolii Gimnaziale Speciale „Emil Gârleanu” Galaţi nr. 3989/14.11.2018 înregistrată 
la Consiliul Județean Galați cu nr. 26480/16.11.2018; 

Având în vedere adresa Şcolii Speciale „Constantin Păunescu” Tecuci nr. 2007/24.10.2018 înregistrată la 
Consiliul Județean Galați cu nr. 25685/25.10.2018; 

Având în vedere adresa Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională nr. 3794/15.11.2018 
înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 26480/16.11.2018; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Având în vedere art. 91 alin. (1) lit. (b), alin. (3) lit. a), art. 104 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă repartizarea sumei de 95 mii lei din excedentul anilor precedenți, obiectivelor de investiţii 
conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

 
Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului local al județului Galați pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 

2021, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii pe anul 2018 şi estimările pe anii 2019 – 2021, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 
Art.4. Se aprobă programul de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pentru anul 2018 

şi estimările pe anii 2019 – 2021,  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 de 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 judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
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Anexa nr. 1 

 

Repartizarea sumei de 95 mii lei din excedentul anilor precedenți, pentru obiective de investiții 

pe anul 2018 

 

            mii lei 

Extindere baza de agrement cu specific pescãresc Zãtun (SF, DALI, PT, avize, autorizatii) 95 

TOTAL 95 

 
*suma de 95 mii lei vine în completarea sumelor de 2.778 mii lei repartizată prin HCJ nr. 229/30.10.2018, de 1.625,6 mii 

lei repartizată prin HCJ nr. 194/26.09.2018, de 897 mii lei repartizată prin HCJ nr. 155/25.07.2018 de 76.665 mii lei 

repartizată prin HCJ nr. 37/16.02.2018 și 1.730 mii lei repartizată prin HCJ nr. 67/30.03.2018 
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Anexa nr. 2 

 
Bugetul local al Judeţului Galaţi pe anul 2018 

si estimări pentru anii 2019 - 2021 

 
-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI  COD 

BUGET  2018 ESTIMÃRI 

TOTAL 

Din care 
credite bug. 

destinate 

stingerii 
plãtilor 

restante 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL (cod 

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 
00.01 340.866,50 0,00 436.646,00 269.031,00 231.529,00 

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-

37.02+00.15+00.16) 
49.90 60.912,00 0,00 63.355,00 63.903,00 66.440,00 

 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 192.351,50 0,00 165.931,00 157.952,00 144.732,00 

A. VENITURI FISCALE (cod 

00.04+00.09+00.10+00.11) 
00.03 191.317,00 0,00 164.826,00 156.300,00 140.542,00 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 

00.05+00.06+00.07) 

00.04 58.437,00 0,00 60.200,00 60.201,00 60.200,00 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 

CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE 

FIZICE (cod 03.02+04.02) 

00.06 58.437,00 0,00 60.200,00 60.201,00 60.200,00 

   Impozit pe venit (cod03.02.17+03.02.18) 03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 

04.02.01+04.02.04) 
04.02 58.437,00 0,00 60.200,00 60.201,00 60.200,00 

      Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 41.328,00 0,00 41.690,00 41.690,00 41.690,00 

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

04.02.04 17.109,00 0,00 18.510,00 18.511,00 18.510,00 

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI 

SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 
00.10 132.880,00 0,00 104.626,00 96.099,00 80.342,00 

   Sume defalcate din TVA (cod 

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 
11.02 131.434,00 0,00 102.576,00 94.049,00 78.292,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata 
pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la 

nivelul judetelor 

11.02.01 51.849,00 0,00 49.750,00 49.792,00 49.879,00 

         - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor   1.314,00 0,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 

         - Programul pentru scoli al României   13.329,00 0,00 11.163,00 11.140,00 11.167,00 

         - Invatamant special + C.J.R.A.E.    2.609,00 0,00 2.669,00 2.728,00 2.782,00 

         - Drepturile copiilor cu CES integraţi în 

învăţământul de masă 
  2.016,00 0,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 

         - Culte religioase   10.043,00 0,00 9.284,00 9.290,00 9.296,00 

         - Sustinerea sistemului de protectie a copilului   16.970,00 0,00 16.970,00 16.970,00 16.970,00 

         - Centre de asistenta sociala a persoanelor cu 

handicap 
  5.568,00 0,00 5.568,00 5.568,00 5.568,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata 

pentru drumuri 
11.02.05 7.881,00 0,00 11.724,00 11.724,00 11.724,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata 

pentru echilibrarea bugetelor locale 
11.02.06 71.704,00 0,00 41.102,00 32.533,00 16.689,00 

   Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii 

bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 

16.02.02+16.02.03+16.02.50) 

16.02 1.446,00 0,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 

      Impozit pe mijloacele de transport (cod 

16.02.02.01+16.02.02.02) 
16.02.02 1.066,00 0,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 

         Impozitul pe mijloacele de transport detinute de 

persoane fizice 
16.02.02.01 33,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

         Impozitul pe mijloacele de transport detinute de 

persoane juridice 
16.02.02.02 1.033,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 

      Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si 

autorizatii de functionare 
16.02.03 380,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 1.034,50 0,00 1.105,00 1.652,00 4.190,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 

30.02+31.02) 
00.13 405,00 0,00 600,00 600,00 600,00 

   Venituri din proprietate (cod 

30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 
30.02 405,00 0,00 600,00 600,00 600,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05 405,00 0,00 600,00 600,00 600,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

30.02.05.30) 

         Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 

institutiile publice 
30.02.05.30 405,00 0,00 600,00 600,00 600,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 
00.14 629,50 0,00 505,00 1.052,00 3.590,00 

   Venituri din prestari de servicii si alte activitati 

(cod 

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.

02.28+33.02.33+33.02.50) 

33.02 2,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

      Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea 

copiilor in unitatile de protectie sociala 
33.02.27 2,00 0,00 5,00 5,00 5,00 

   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) 

36.02 622,00 0,00 500,00 1.047,00 3.585,00 

      Alte venituri 36.02.50 622,00 0,00 500,00 1.047,00 3.585,00 

   Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 

37.02.01+37.02.03+37.02.04+37.02.05+37.02.50) 
37.02 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Donatii si sponsorizari 37.02.01 5,50 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 -21.384,00 0,00 -31.350,00 -19.139,00 -2.620,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 21.384,00 0,00 31.350,00 19.139,00 2.620,00 

 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 125.912,50 0,00 116.268,00 92.100,00 86.797,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+43.02) 
00.18 125.912,50 0,00 116.268,00 92.100,00 86.797,00 

   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) 

42.02 125.912,50 0,00 116.268,00 92.100,00 86.797,00 

      Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu 

handicap 
42.02.21 72.679,00 0,00 85.432,00 85.432,00 85.432,00 

      Subventii primite din Fondul de interventie 42.02.28 3.626,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

42.02.35 2.822,00 0,00 3.600,00 3.353,00 1.365,00 

      Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea 
unor programe de interes national 

(42.02.51.01+42.02.51.02) 

42.02.51 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Subventii primite de la bugetul de stat pentru 

finantarea unor programe de interes national, 
destinate sectiunii de functionare a bugetului local 

42.02.51.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Finantarea Programului National de Dezvoltare 

Locala 
42.02.65 43.274,00 0,00 0,00 0,00 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 3.474,50 0,00 27.236,00 3.315,00 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 22.602,50 0,00 154.447,00 18.979,00 0,00 

      Fondul European de Dezvoltare Regionala 
(FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02.+48.02.01.03) 

48.02.01 22.314,50 0,00 154.447,00 18.979,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent 

48.02.01.01 22.314,50 0,00 154.447,00 18.979,00 0,00 

      DJ 242 (2014-2020)   8.500,00 0,00 52.700,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
48.02.01.01 8.500,00 0,00 52.700,00 0,00 0,00 

      DJ 251 (2014-2020)   6.800,00 0,00 51.122,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
48.02.01.01 6.800,00 0,00 51.122,00 0,00 0,00 

      DJ 252 (2014-2020)   5.100,00 0,00 31.135,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
48.02.01.01 5.100,00 0,00 31.135,00 0,00 0,00 

      Restaurare si amenajare Muzeul "Casa 

Colectiilor" (fosta Farmacie Tinc) 
  297,50 0,00 1.360,00 1.245,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
48.02.01.01 297,50 0,00 1.360,00 1.245,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 

      Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul 

"Casa Cuza Voda" 
  425,00 0,00 1.100,00 704,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
48.02.01.01 425,00 0,00 1.100,00 704,00 0,00 

      Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul 

Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" 
  777,00 0,00 17.030,00 17.030,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
48.02.01.01 777,00 0,00 17.030,00 17.030,00 0,00 

      Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul 

Clinic de Boli Infectioase "Sf. Cuv. Parascheva" 
  415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
48.02.01.01 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anii 

anteriori 
48.02.01.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in avans/prefinantare 48.02.01.03 0,00 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) 

48.02.02 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul 

curent 
48.02.02.01 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume primite in avans/prefinantare 48.02.02.03 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.02 414.367,90 0,00 436.646,00 269.031,00 231.529,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 250.117,44 0,00 190.759,00 195.441,00 198.651,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 70.030,00 0,00 57.500,00 57.500,00 58.500,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 

10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la 

'10.01.17+10.01.30) 

10.01 65.828,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 58.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 4.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 1.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 763,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.728,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.728,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 2.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 715,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

10.03.04 11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 1.433,00 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 43.474,44 0,00 24.226,00 28.905,00 31.062,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 11.489,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 409,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 402,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3.167,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1.027,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 4.209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.529,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Medicamente 20.04.01 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 27,00 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 2.430,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.922,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 701,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 449,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 488,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

20.25 300,00 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 22.869,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 25,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 573,00 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 21.859,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 

50.04) 
50 3.632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia 

autoritatilor locale 
50.04 3.632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 39.663,26 0,00 36.804,00 35.296,00 32.878,00 

      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 33.008,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 20.979,00 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 1.367,86 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 7.504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

51.01.46 3.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 6.654,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele 

locale pentru finantarea aparaturii medicale si 

echipamentelor de comunicatii în urgentã în sãnãtate 

51.02.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
51.02.28 2.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 3.694,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 

55.01+55.02) 
55 1.900,00 0,00 0,00 0,00 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 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Programe de dezvoltare 55.01.13 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 

dezvoltare intercomunitara 
55.01.42 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      B.Transferuri curente in strainatate (catre 

organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04) 
55.02 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Contributii si cotizatii la organisme  
internationale 

55.02.01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 88.548,00 0,00 99.299,00 99.291,00 99.333,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 88.548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 72.456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 16.092,00 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 26.704,00 0,00 181.683,00 22.294,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 26.365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.939,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 22.314,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) 

(cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 288,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 11.374,00 0,00 9.734,00 9.745,00 9.756,00 

      Burse 59.01 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 10.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Despagubiri civile 59.17 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 1.019,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 129.055,00 0,00 27.400,00 16.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 129.055,00 0,00 27.400,00 16.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 128.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 112.115,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

71.01.03 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 15.495,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT (cod 85.01) 

85 -12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

      PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 

85.01.01+85.01.02+85.01.05) 

85.01 -12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 

anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului 
local 

85.01.01 -12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 51.02.01.03.05 46.178,80 0,00 19.000,00 19.000,00 22.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 31.350,80 0,00 19.000,00 19.000,00 22.000,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 19.122,00 0,00 16.000,00 16.000,00 17.000,00 

      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 18.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 16.112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 
unitatii 

10.01.12 1.030,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0,00 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) 10.03 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 430,00 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 10.775,94 0,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 3.875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 825,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

20.25 300,00 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 4.325,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 25,94 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 1.367,86 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 1.367,86 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 1.367,86 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Burse 59.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 14.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 14.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 14.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 11.815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 2.605,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI 

EXTERNE 
54.02 11.368,14 0,00 8.614,00 8.614,00 8.614,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 9.611,14 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 

50.04) 
50 3.632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia 

autoritatilor locale 
50.04 3.632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 7.736,00 0,00 8.614,00 8.614,00 8.614,00 

      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 5.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 5.979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 1.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.757,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    FOND DE REZERVA BUGETARA LA 

DISPOZITIA AUTORITATILOR LOCALE 
54.02.05 3.632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 3.632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 

50.04) 
50 3.632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia 

autoritatilor locale 
50.04 3.632,14 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE 

EVIDENTA A PERSOANELOR 
54.02.10 1.890,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 1.890,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

      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 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02.50 5.846,00 0,00 6.514,00 6.514,00 6.514,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 5.846,00 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 4.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 1.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    APARARE NATIONALA 60.02.02 537,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 350,00 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) 
20 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 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 13,00 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 

20.01.30 183,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         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) 70 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA 

CONTRA INCENDIILOR (PROTECTIE 

CIVILA NONMILITARA) 

61.02.05 875,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 480,00 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) 
20 480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 375,00 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 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 80,00 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 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 255,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 35,00 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 21.808,00 0,00 17.465,00 17.641,00 17.845,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 20.953,00 0,00 17.465,00 17.641,00 17.845,00 

   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 4.666,00 0,00 3.526,00 3.705,00 3.862,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Medicamente 20.04.01 8,00 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) 
20.05 134,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 134,60 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 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 42,00 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 1.223,00 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 1.211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 15.715,00 0,00 13.589,00 13.581,00 13.623,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 15.715,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 13.679,00 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) 

58 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) 

(cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 288,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 572,00 0,00 350,00 355,00 360,00 

      Burse 59.01 199,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Despagubiri civile 59.17 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    INVATAMANT PRESCOLAR SI PRIMAR 65.02.03 9.274,00 0,00 6.663,00 6.640,00 6.667,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 9.274,00 0,00 6.663,00 6.640,00 6.667,00 

   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) 
20 624,00 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) 
20.30 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 8.650,00 0,00 6.663,00 6.640,00 6.667,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 8.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 8.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        INVATAMANT PRESCOLAR 65.02.03.01 2.244,00 0,00 1.163,00 1.140,00 1.167,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.244,00 0,00 1.163,00 1.140,00 1.167,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.244,00 0,00 1.163,00 1.140,00 1.167,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        INVATAMANT PRIMAR 65.02.03.02 7.030,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 7.030,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

   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) 
20 624,00 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) 
20.30 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 6.406,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 6.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 6.406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    INVATAMANT SECUNDAR 65.02.04 5.634,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.634,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

   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) 
20 526,00 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) 
20.30 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 5.029,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 5.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR 65.02.04.01 5.634,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.634,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

   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) 
20 526,00 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) 
20.30 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 5.029,00 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 5.029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.029,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Burse 59.01 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN NIVEL 65.02.07 6.845,00 0,00 6.302,00 6.501,00 6.678,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.990,00 0,00 6.302,00 6.501,00 6.678,00 

   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 3.461,00 0,00 3.526,00 3.705,00 3.862,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 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) 
20.05 134,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 134,60 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 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 42,00 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 18,00 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 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.036,00 0,00 2.426,00 2.441,00 2.456,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.036,00 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) 

58 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) 

(cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 288,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 493,00 0,00 350,00 355,00 360,00 

      Burse 59.01 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Despagubiri civile 59.17 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        INVATAMANT SPECIAL 65.02.07.04 6.845,00 0,00 6.302,00 6.501,00 6.678,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.990,00 0,00 6.302,00 6.501,00 6.678,00 

   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 3.461,00 0,00 3.526,00 3.705,00 3.862,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 2.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 600,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 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) 
20.05 134,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 134,60 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 9,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 42,00 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 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.036,00 0,00 2.426,00 2.441,00 2.456,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.036,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.036,00 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) 

58 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) 

(cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 288,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 493,00 0,00 350,00 355,00 360,00 

      Burse 59.01 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Despagubiri civile 59.17 113,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA 

"EMIL GARLEANU" 
65.02.07.04.01 1.367,00 0,00 1.420,00 1.520,00 1.520,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.367,00 0,00 1.420,00 1.520,00 1.520,00 

   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 1.050,00 0,00 1.100,00 1.200,00 1.200,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 715,00 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 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 13,00 0,00 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 7,00 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 

20.01.30 282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 259,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 6,00 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 12,00 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 10,00 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 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 140,00 0,00 160,00 160,00 160,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 140,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 177,00 0,00 160,00 160,00 160,00 
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      Burse 59.01 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Despagubiri civile 59.17 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA 

"CONSTANTIN PUFAN" 
65.02.07.04.02 1.146,00 0,00 1.081,00 1.209,00 1.247,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.086,00 0,00 1.081,00 1.209,00 1.247,00 

   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) 
20 861,00 0,00 861,00 974,00 997,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 381,00 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 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 169,00 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 
20.01.09 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 4,00 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) 20.03 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 352,00 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 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 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0,00 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 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 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) 57 120,00 0,00 130,00 140,00 150,00 

      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 XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 105,00 0,00 90,00 95,00 100,00 

      Burse 59.01 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Despagubiri civile 59.17 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION 

MEHEDINTI" 
65.02.07.04.03 1.823,00 0,00 1.059,00 989,00 1.105,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.386,00 0,00 1.059,00 989,00 1.105,00 

   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 1.178,00 0,00 1.059,00 989,00 1.105,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 886,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         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 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 84,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 150,00 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 3,00 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 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 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 98,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Burse 59.01 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA 

"CONSTANTIN PAUNESCU" TECUCI 
65.02.07.04.05 690,00 0,00 473,00 510,00 533,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 341,00 0,00 473,00 510,00 533,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 197,00 0,00 353,00 385,00 403,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 3,00 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 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 14,00 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 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 48,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 48,00 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 
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   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 123,00 0,00 120,00 125,00 130,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 123,00 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) 

58 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul Social European (FSE) 

(cod 58.02.01 la 58.02.03) 
58.02 339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.02.01 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.02.02 288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI 

ASISTENTA EDUCATIONALA 
65.02.07.04.07 1.819,00 0,00 2.269,00 2.273,00 2.273,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.810,00 0,00 2.269,00 2.273,00 2.273,00 

   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) 
20 175,00 0,00 153,00 157,00 157,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 29,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 36,00 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 26,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 26,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 1.555,00 0,00 2.016,00 2.016,00 2.016,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 1.555,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.555,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 80,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      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 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL 

INVATAMANTULUI 
65.02.50 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 55,00 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 55,00 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 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        CJG - OLIMPIADE 65.02.50.02 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 01 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 

   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 55,00 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 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI 

SANITARE CU PATURI 
66.02.06 23.295,00 0,00 34.865,00 30.357,00 3.865,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 6.360,00 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) 
20 380,00 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) 
20.30 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 8.940,00 0,00 7.830,00 6.322,00 3.865,00 

      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 5.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

51.01.39 2.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

51.01.46 3.158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 2.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

51.02.28 2.960,00 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 1.515,00 0,00 20.035,00 20.035,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 1.515,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12.460,00 0,00 7.000,00 4.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 12.460,00 0,00 7.000,00 4.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 12.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 9.253,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 2.820,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 
66.02.06.01.01 2.338,00 0,00 1.930,00 1.000,00 1.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 2.338,00 0,00 1.930,00 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 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele 

locale pentru finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii în urgentã în sãnãtate 

51.02.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

51.02.28 838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI 

INFECTIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA" 
66.02.06.01.02 856,00 0,00 1.400,00 1.019,00 500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 856,00 0,00 1.400,00 1.019,00 500,00 

      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) 

51.01 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
51.02.28 208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.02.06.01.03 995,00 0,00 900,00 950,00 1.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 995,00 0,00 900,00 950,00 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) 

51.01 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
51.01.46 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
51.02.28 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 66.02.06.01.09 12.840,00 0,00 7.000,00 4.000,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 380,00 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) 
20 380,00 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) 
20.30 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12.460,00 0,00 7.000,00 4.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 12.460,00 0,00 7.000,00 4.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 12.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 9.253,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 2.820,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU 

BUJOR 
66.02.06.01.10 1.929,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 1.929,00 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) 

51.01 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 

51.01.46 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 1.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          Transferuri de la bugetul de stat cãtre bugetele 

locale pentru finantarea aparaturii medicale si 
echipamentelor de comunicatii în urgentã în sãnãtate 

51.02.22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
51.02.28 1.669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 

PENTRU SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI"  (2014-

2020) 

66.02.06.01.11 915,00 0,00 20.035,00 20.035,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

(cod 58.01 la 

58 915,00 0,00 20.035,00 20.035,00 0,00 
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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) 
58.01 915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 777,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE 

PENTRU SPITALUL CLINIC DE BOLI 

INFECTIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA"  

(2014-2020) 

66.02.06.01.12 600,00 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) 

58 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        UNITATI MEDICO-SOCIALE 66.02.06.03 2.822,00 0,00 3.600,00 3.353,00 1.365,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 2.822,00 0,00 3.600,00 3.353,00 1.365,00 

      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 2.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

51.01.39 2.822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 40.044,96 0,00 44.519,00 40.909,00 30.695,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 30.732,50 0,00 14.884,00 14.890,00 14.896,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 4.150,00 0,00 4.000,00 4.000,00 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 3.885,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 124,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 124,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.461,50 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) 
20.01 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 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 26,00 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 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         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 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 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 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 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 16.925,40 0,00 15.760,00 15.760,00 15.799,00 

      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 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 1.925,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.925,40 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) 

58 850,00 0,00 2.875,00 2.259,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 722,50 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 10.121,00 0,00 9.384,00 9.390,00 9.396,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 10.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.550,00 0,00 11.000,00 8.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 6.550,00 0,00 11.000,00 8.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII CULTURALE 67.02.03 30.001,96 0,00 35.235,00 31.619,00 21.399,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 20.689,50 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 4.150,00 0,00 4.000,00 4.000,00 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 3.885,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 124,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 124,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 18 din noiembrie 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.461,50 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) 
20.01 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 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 26,00 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 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 280,00 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 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 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 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 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 97,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 16.925,40 0,00 15.760,00 15.760,00 15.799,00 

      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 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 1.925,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.925,40 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) 

58 850,00 0,00 2.875,00 2.259,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 722,50 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 78,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.550,00 0,00 11.000,00 8.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 6.550,00 0,00 11.000,00 8.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE, 

ORASENESTI, MUNICIPALE 
67.02.03.02 5.965,56 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.688,50 0,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 4.150,00 0,00 4.000,00 4.000,00 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 3.885,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.480,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 124,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 124,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 41,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.460,50 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) 
20.01 839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 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 26,00 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 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 280,00 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 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 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 21,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 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 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 96,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 78,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        MUZEE 67.02.03.03 19.357,00 0,00 24.515,00 20.909,00 10.654,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 10.441,00 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 1,00 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 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 12.246,00 0,00 10.640,00 10.650,00 10.654,00 

      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 10.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 10.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 1.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.806,00 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) 

58 850,00 0,00 2.875,00 2.259,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 722,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.260,00 0,00 11.000,00 8.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 6.260,00 0,00 11.000,00 8.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.02.03.03.01 1.335,00 0,00 1.411,00 1.406,00 1.405,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 1.335,00 0,00 1.411,00 1.406,00 1.405,00 

      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 1.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL 

PALTANEA" 
67.02.03.03.02 2.350,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 2.350,00 0,00 2.965,00 2.970,00 2.975,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.

01.24+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 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 

NATURII 
67.02.03.03.03 8.561,00 0,00 6.264,00 6.274,00 6.274,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 6.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 8.561,00 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 6.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 6.755,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 1.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 67.02.03.03.04 6.261,00 0,00 11.000,00 8.000,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 01 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 

   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 1,00 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 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.260,00 0,00 11.000,00 8.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 6.260,00 0,00 11.000,00 8.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            RESTAURARE SI AMENAJARE "CASA 

COLECTIILOR" (FOSTA FARMACIE TINC) 
67.02.03.03.05 350,00 0,00 1.600,00 1.430,00 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) 

58 350,00 0,00 1.600,00 1.430,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 297,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CONSOLIDARE, RESTAURARE SI 

AMENAJARE MUZEUL "CASA CUZA VODA" 
67.02.03.03.06 500,00 0,00 1.275,00 829,00 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) 

58 500,00 0,00 1.275,00 829,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.02.03.30 4.679,40 0,00 5.120,00 5.110,00 5.145,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 4.679,40 0,00 5.120,00 5.110,00 5.145,00 

      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 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE 

JOS" 
67.02.03.30.01 4.679,40 0,00 5.120,00 5.110,00 5.145,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 4.679,40 0,00 5.120,00 5.110,00 5.145,00 

      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 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII RELIGIOASE 67.02.06 10.043,00 0,00 9.284,00 9.290,00 9.296,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 10.043,00 0,00 9.284,00 9.290,00 9.296,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 10.043,00 0,00 9.284,00 9.290,00 9.296,00 
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      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 10.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA 68.02 141.100,00 0,00 141.510,00 140.510,00 136.510,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 134.279,00 0,00 131.910,00 131.910,00 131.910,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 46.758,00 0,00 37.500,00 37.500,00 37.500,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 

10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la 

'10.01.17+10.01.30) 

10.01 43.751,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 38.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 4.478,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.404,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 923,00 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 9.410,00 0,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 3.878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 323,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 1.334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 393,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 175,00 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 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 1,00 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 1.258,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 4.694,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 

      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 4.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 4.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 72.833,00 0,00 85.710,00 85.710,00 85.710,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 72.833,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 70.420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.413,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.809,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 6.809,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR 

IN VARSTA 
68.02.04 708,00 0,00 710,00 710,00 710,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 708,00 0,00 710,00 710,00 710,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 460,00 0,00 500,00 500,00 500,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 

10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la 

'10.01.17+10.01.30) 

10.01 424,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 12,00 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) 
20 230,00 0,00 200,00 200,00 200,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 68,00 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 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 2,00 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 

         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 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Hrana pentru oameni 20.03.01 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 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 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 19,00 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 

      Pregatire profesionala 20.13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 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 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 10,00 0,00 10,00 10,00 10,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI 

INVALIDITATI 
68.02.05 82.521,00 0,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 82.521,00 0,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 7.476,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

      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 6.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 5.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

10.03.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 149,00 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 2.790,00 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) 
20.01 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 73,00 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 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Medicamente 20.04.01 63,00 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 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 106,00 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 20.05.30 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 14,00 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 

      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 

      Protectia muncii 20.14 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) 
20.30 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 72.157,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 72.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 69.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.263,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE 

INVALIDITATE 
68.02.05.02 82.521,00 0,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 82.521,00 0,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 7.476,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

      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 6.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 5.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

10.03.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 149,00 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 2.790,00 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) 
20.01 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 73,00 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 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Reparatii curente 20.02 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 63,00 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 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 106,00 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 20.05.30 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 14,00 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 

      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 

      Protectia muncii 20.14 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) 
20.30 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 72.157,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 72.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 69.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.263,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA 

SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI 
68.02.05.02.01 82.521,00 0,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 82.521,00 0,00 94.500,00 94.500,00 94.500,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 7.476,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

      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 6.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 5.634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.147,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 
unitatii 

10.01.12 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

10.03.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 149,00 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 2.790,00 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) 
20.01 820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Apa, canal si salubritate 20.01.04 73,00 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 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 63,00 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 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 106,00 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 20.05.30 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 14,00 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 

      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 

      Protectia muncii 20.14 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) 
20.30 735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 162,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 72.157,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 72.157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 69.894,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.263,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI 

COPII 
68.02.06 47.057,00 0,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 46.248,00 0,00 36.700,00 36.700,00 36.700,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 38.822,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

      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 36.332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 32.486,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.326,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 762,00 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 6.270,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 
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      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 2.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 159,00 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 20.01.08 327,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 1.038,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.932,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 88,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 134,00 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 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 1,00 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) 
20.30 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 397,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 666,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 526,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 140,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 490,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 809,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALĂ 68.02.12 10.814,00 0,00 9.600,00 8.600,00 4.600,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.802,00 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) 
20 120,00 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) 
20.30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 4.694,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 

      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 4.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea 

unitatilor de asistenta sociala si medico-sociale 
51.01.39 4.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 6.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    UNITATE MEDICO-SOCIALA GANESTI 68.02.12.01 4.694,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 

51.01+51.02) 

51 4.694,00 0,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 

      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 4.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

51.01.39 4.682,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 

51.02.22+51.02.28+51.02.29) 
51.02 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    EXTINDERE CAPACITATE CAZARE UMS 

GANESTI 
68.02.12.02 6.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 6.000,00 0,00 5.000,00 4.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    EXTINDERE CAPACITATE CAZARE UMS 

GANESTI 
68.02.12.02 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 120,00 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) 
20 120,00 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) 
20.30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PROTECTIA MEDIULUI 74.02 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    REDUCEREA SI CONTROLUL POLUARII 74.02.03 2.900,00 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 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI 

COMERCIALE 
80.02 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 

55.01+55.02) 
55 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 18 din noiembrie 2018 
 

1 2 3 4 5 6 7 

      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 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Programe de dezvoltare 55.01.13 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 

dezvoltare intercomunitara 
55.01.42 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      B.Transferuri curente in strainatate (catre 

organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04) 
55.02 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii si cotizatii la organisme  

internationale 
55.02.01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        PROGRAME DE DEZVOLTARE 

REGIONALA SI SOCIALA 
80.02.01.10 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 

55.01+55.02) 
55 1.900,00 0,00 0,00 0,00 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 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Programe de dezvoltare 55.01.13 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transferuri din bugetul local catre asociatiile de 

dezvoltare intercomunitara 
55.01.42 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      B.Transferuri curente in strainatate (catre 

organizatii internationale) (cod 55.02.01+55.02.04) 
55.02 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii si cotizatii la organisme  
internationale 

55.02.01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TRANSPORTURI 84.02 124.361,00 0,00 170.673,00 12.000,00 12.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 15.551,00 0,00 7.500,00 12.000,00 12.000,00 

   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 15.551,00 0,00 7.500,00 12.000,00 12.000,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 15.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 15.301,00 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 24.000,00 0,00 158.773,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 20.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 84.810,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 84.810,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 84.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 75.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 9.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 84.02.03.01.01 100.361,00 0,00 11.900,00 12.000,00 12.000,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 15.551,00 0,00 7.500,00 12.000,00 12.000,00 

   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 15.551,00 0,00 7.500,00 12.000,00 12.000,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 15.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 15.301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 84.810,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 84.810,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 84.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Constructii 71.01.01 75.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 9.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DJ 242 (2014-2020) 84.02.03.01.04 10.000,00 0,00 62.000,00 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 10.000,00 0,00 62.000,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 8.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DJ 251 (2014-2020) 84.02.03.01.05 8.000,00 0,00 60.143,00 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 8.000,00 0,00 60.143,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 6.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            DJ 252 (2014-2020) 84.02.03.01.06 6.000,00 0,00 36.630,00 0,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

(cod 58.01 la 

58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.000,00 0,00 36.630,00 0,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare 

Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, 

EXCEDENT/DEFICIT 
90.02 -73.501,40 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  2018 

TOTAL 

Din care 

credite bug. 

destinate 

stingerii 

plãtilor 

restante 
 

1 2 3 4 

TOTAL VENITURI - BUGET LOCAL (cod 

00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) 
00.01 250.104,50 0,00 

VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 49.90 60.912,00 0,00 

 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 170.967,50 0,00 

A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 00.03 191.317,00 0,00 

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 

00.05+00.06+00.07) 
00.04 58.437,00 0,00 

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE 

LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) 
00.06 58.437,00 0,00 

   Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 04.02 58.437,00 0,00 

      Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 41.328,00 0,00 

      Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 

bugetelor locale 
04.02.04 17.109,00 0,00 

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 

11.02+12.02+15.02+16.02) 
00.10 132.880,00 0,00 

   Sume defalcate din TVA (cod 

11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 
11.02 131.434,00 0,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru finantarea cheltuielilor 

descentralizate la nivelul judetelor 
11.02.01 51.849,00 0,00 

         - Servicii comunitare de evidenta a persoanelor   1.314,00 0,00 

         - Invatamant primar si gimnazial   13.329,00 0,00 

         - Invatamant special + C.J.R.A.E.    2.609,00 0,00 

         - Drepturile copiilor cu CES integraţi în învăţământul de masă   2.016,00 0,00 

         - Culte religioase   10.043,00 0,00 

         - Sustinerea sistemului de protectie a copilului   16.970,00 0,00 

         - Centre de asistenta sociala a persoanelor cu handicap   5.568,00 0,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru drumuri 11.02.05 7.881,00 0,00 

      Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor 

locale 
11.02.06 71.704,00 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 1.446,00 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 16.02.03 380,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 -20.349,50 0,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 00.13 405,00 0,00 

   Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 30.02 405,00 0,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 30.02.05 405,00 0,00 

         Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30.02.05.30 405,00 0,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 
00.14 -20.754,50 0,00 

   Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 

33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) 
33.02 2,00 0,00 

      Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea copiilor in unitatile de 

protectie sociala 
33.02.27 2,00 0,00 
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   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) 

36.02 622,00 0,00 

      Alte venituri 36.02.50 622,00 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 -21.378,50 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 
37.02.03 -21.384,00 0,00 

 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 79.137,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(42.02+43.02) 
00.18 79.137,00 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 79.137,00 0,00 

      Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 42.02.21 72.679,00 0,00 

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

sociala 
42.02.35 2.822,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.02 250.104,50 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 250.117,44 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 70.030,00 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 65.828,40 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 58.028,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 4.478,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1.156,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 62,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 763,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.728,60 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.728,60 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 2.473,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 715,50 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 28,50 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 250,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 11,50 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 34,50 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 1.433,00 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 43.474,44 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 11.489,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 409,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 402,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3.167,50 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 696,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 525,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 9,00 0,00 

         Transport 20.01.07 92,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 1.027,50 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 952,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 4.209,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 970,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.529,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.529,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 241,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 168,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 46,00 0,00 
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         Dezinfectanti 20.04.04 27,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 2.430,60 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 350,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 158,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.922,60 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 701,50 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 449,50 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 252,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 488,40 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 12,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 390,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 53,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 
20.25 300,00 0,00 

      Tichete cadou 20.27 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 22.869,94 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 300,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 100,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 25,94 0,00 

         Chirii 20.30.04 2,00 0,00 

         Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 573,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 21.859,00 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 3.632,14 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor locale 50.04 3.632,14 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 33.008,86 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 33.008,86 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 20.979,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 

sociala si medico-sociale 
51.01.39 7.504,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 3.158,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55 50,00 0,00 

      B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 

55.02.01+55.02.04) 
55.02 50,00 0,00 

         Contributii si cotizatii la organisme  internationale 55.02.01 50,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 88.548,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 88.548,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 72.456,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 16.092,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.

40) 

59 11.374,00 0,00 

      Burse 59.01 199,00 0,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 10.043,00 0,00 

      Despagubiri civile 59.17 113,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 1.019,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 51.02.01.03.05 31.350,80 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 31.350,80 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 19.122,00 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 18.192,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 16.112,00 0,00 
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         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 1.030,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 50,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 0,00 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) 10.03 730,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 200,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 10,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 80,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 5,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 5,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 430,00 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 10.775,94 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.875,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 200,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 825,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 200,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 250,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 500,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 400,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.500,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 525,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 915,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 915,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 450,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 250,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 200,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 40,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 300,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 45,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 
20.25 300,00 0,00 

      Tichete cadou 20.27 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 4.325,94 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 300,00 0,00 

         Protocol si reprezentare 20.30.02 100,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 25,94 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 3.900,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.

40) 

59 85,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 85,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 54.02 9.611,14 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 9.611,14 0,00 

   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 3.632,14 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor locale 50.04 3.632,14 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 5.979,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 5.979,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 5.979,00 0,00 

    FOND DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA 

AUTORITATILOR LOCALE 
54.02.05 3.632,14 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.632,14 0,00 
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   TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04) 50 3.632,14 0,00 

      Fond de rezerva bugetara la dispozozitia autoritatilor locale 50.04 3.632,14 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR 
54.02.10 1.870,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.870,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.870,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 1.870,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.870,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02.50 4.109,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.109,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.109,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.109,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.109,00 0,00 

    APARARE NATIONALA 60.02.02 350,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 350,00 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) 
20 350,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 326,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 11,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 7,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 80,00 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 13,00 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 20.01.30 183,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 12,00 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) 
61.02.05 480,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 480,00 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) 
20 480,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 375,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 7,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 4,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 120,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 11,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 83,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 30,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 80,00 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 70,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 70,00 0,00 

INVATAMANT 65.02 20.953,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 20.953,00 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 4.666,00 0,00 
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      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.196,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 48,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 109,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 600,50 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 124,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 36,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 9,00 0,00 

         Transport 20.01.07 62,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 38,50 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 232,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 937,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 240,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 809,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 809,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 9,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 8,00 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) 20.05 134,60 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 134,60 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 9,40 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 42,00 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 1.223,00 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 1.211,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 15.715,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 15.715,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.036,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 13.679,00 0,00 

        INVATAMANT PRESCOLAR 65.02.03.01 2.244,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.244,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.244,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.244,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.244,00 0,00 

        INVATAMANT PRIMAR 65.02.03.02 7.030,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.030,00 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) 
20 624,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 624,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 624,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 6.406,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 6.406,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 6.406,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 5.029,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 5.029,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.029,00 0,00 

        INVATAMANT SECUNDAR INFERIOR 65.02.04.01 5.634,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.634,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 5.029,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 5.029,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 5.029,00 0,00 

    INVATAMANT NEDEFINIBIL PRIN NIVEL 65.02.07 5.990,00 0,00 
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CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.990,00 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 3.461,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.196,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 48,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 109,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 600,50 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 124,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 36,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 9,00 0,00 

         Transport 20.01.07 62,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 38,50 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 232,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 937,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 240,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 809,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 809,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 9,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 8,00 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) 20.05 134,60 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 134,60 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 9,40 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 42,00 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 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 6,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 2.036,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 2.036,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 2.036,00 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) 

59 493,00 0,00 

      Burse 59.01 120,00 0,00 

      Despagubiri civile 59.17 113,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 260,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "EMIL GARLEANU" 65.02.07.04.01 1.367,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.367,00 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 1.050,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 715,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 12,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 57,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 268,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 57,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 13,00 0,00 

         Transport 20.01.07 9,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 7,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 10,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 282,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 35,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 259,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 259,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 6,00 0,00 
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         Medicamente 20.04.01 6,00 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 12,00 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 10,00 0,00 

         Executarea silita a creantelor bugetare 20.30.09 10,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 140,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 140,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 140,00 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) 

59 177,00 0,00 

      Burse 59.01 39,00 0,00 

      Despagubiri civile 59.17 103,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 35,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN" 65.02.07.04.02 1.086,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.086,00 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) 
20 861,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 381,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 15,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 19,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 169,00 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 20.01.09 119,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 4,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 67,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 352,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 352,00 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 48,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 48,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 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 6,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 6,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 120,00 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+59.

40) 

59 105,00 0,00 

      Burse 59.01 41,00 0,00 

      Despagubiri civile 59.17 10,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 54,00 0,00 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION MEHEDINTI" 65.02.07.04.03 1.386,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.386,00 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 1.178,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 886,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 11,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 28,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 107,00 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 84,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 596,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 80,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 150,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 150,00 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 3,00 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 2,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 98,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 98,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 98,00 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) 

59 110,00 0,00 

      Burse 59.01 19,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 91,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN 

PAUNESCU" TECUCI 
65.02.07.04.05 341,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 341,00 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) 
20 197,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 82,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 2,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 3,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 27,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 3,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1,00 0,00 

         Transport 20.01.07 14,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 3,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 8,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 19,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 58,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 48,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 48,00 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 

      Pregatire profesionala 20.13 6,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 123,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 123,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 123,00 0,00 
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            CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA 

EDUCATIONALA 
65.02.07.04.07 1.810,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.810,00 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) 
20 175,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 132,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 8,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 29,50 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 8,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 5,00 0,00 

         Transport 20.01.07 27,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 5,50 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 11,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 36,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 26,60 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 26,60 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,40 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 1.555,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 1.555,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 1.555,00 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 

        CJG - OLIMPIADE 65.02.50.02 55,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 55,00 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 55,00 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 55,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 55,00 0,00 

SĂNĂTATE 66.02 6.360,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 6.360,00 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) 
20 380,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 265,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 265,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 5.980,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 5.980,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 

sociala si medico-sociale 
51.01.39 2.822,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 3.158,00 0,00 

    SERVICII MEDICALE IN UNITATI SANITARE CU PATURI 66.02.06 6.360,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 6.360,00 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) 
20 380,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 265,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 265,00 0,00 
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   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 5.980,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 5.980,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 

sociala si medico-sociale 
51.01.39 2.822,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 3.158,00 0,00 

        SPITALE GENERALE 66.02.06.01 3.538,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 3.538,00 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) 
20 380,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 265,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 265,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 3.158,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 3.158,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 3.158,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL 

ANDREI" 
66.02.06.01.01 1.500,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.500,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.500,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 1.500,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 1.500,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. 

PARASCHEVA" 
66.02.06.01.02 648,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 648,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 648,00 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) 

51.01 648,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 648,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.02.06.01.03 750,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 750,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 750,00 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) 

51.01 750,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 750,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 66.02.06.01.09 380,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 380,00 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) 
20 380,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 265,00 0,00 
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         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 265,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.02.06.01.10 260,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 260,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 260,00 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) 

51.01 260,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
51.01.46 260,00 0,00 

        UNITATI MEDICO-SOCIALE 66.02.06.03 2.822,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.822,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 2.822,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 2.822,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 

sociala si medico-sociale 
51.01.39 2.822,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 30.719,56 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 30.732,50 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.150,00 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 3.885,40 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.480,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 370,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 124,60 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 124,60 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 140,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 41,50 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,50 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 14,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,50 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,50 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 80,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 

la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.461,50 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 839,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 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 26,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 30,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 44,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 280,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 175,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 20,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 35,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 35,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 23,50 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 21,50 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 2,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 425,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 12,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 3,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 7,00 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 97,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 97,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 15.000,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 15.000,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 15.000,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.

40) 

59 10.121,00 0,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 10.043,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 78,00 0,00 

        BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE, ORASENESTI, 

MUNICIPALE 
67.02.03.02 5.675,56 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.688,50 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 4.150,00 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 3.885,40 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.480,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 4,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 370,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 124,60 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 124,60 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 140,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 41,50 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,50 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 14,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,50 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,50 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 80,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 

la 20.25+20.27+20.30) 
20 1.460,50 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 839,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 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 26,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 30,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 44,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 280,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 175,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 20,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 35,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 35,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 23,50 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 21,50 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 2,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 425,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 12,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 3,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 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 96,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 96,00 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.
59 78,00 0,00 
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      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 78,00 0,00 

        MUZEE 67.02.03.03 10.441,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10.441,00 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 1,00 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 1,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 10.440,00 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 10.440,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 10.440,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.02.03.03.01 1.335,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.335,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.335,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 1.335,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 1.335,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.02.03.03.02 2.350,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.350,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 2.350,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 2.350,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 2.350,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII 67.02.03.03.03 6.755,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 6.755,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 6.755,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 6.755,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 6.755,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 67.02.03.03.04 1,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1,00 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 1,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.02.03.30 4.560,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.560,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.560,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.560,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.560,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.02.03.30.01 4.560,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.560,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.560,00 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+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.560,00 0,00 

         Transferuri catre institutii publice 51.01.01 4.560,00 0,00 

    SERVICII RELIGIOASE 67.02.06 10.043,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10.043,00 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 10.043,00 0,00 

      Contributii la salarizarea personalului neclerical 59.15 10.043,00 0,00 

ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA 68.02 134.279,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 134.279,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 46.758,00 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 43.751,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 38.436,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 4.478,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 126,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 8,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 393,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.404,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.404,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.603,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 474,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 17,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 156,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 6,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 27,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 923,00 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 9.410,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.878,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 139,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 252,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 1.292,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 323,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 159,00 0,00 

         Transport 20.01.07 30,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 349,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.334,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 138,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.720,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.720,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 232,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 160,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 45,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 27,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 901,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 350,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 158,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 393,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 225,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 175,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 50,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 12,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 45,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 1,00 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 1.258,00 0,00 

         Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 573,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 685,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.682,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.682,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 

sociala si medico-sociale 
51.01.39 4.682,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 72.833,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 72.833,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 70.420,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.413,00 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) 

59 596,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 596,00 0,00 

    ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA 68.02.04 708,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 708,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 460,00 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) 
10.01 424,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 316,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 95,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 8,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 15,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 15,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 21,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 5,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 1,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 12,00 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) 
20 230,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 68,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 5,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 13,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 28,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 6,00 0,00 

         Transport 20.01.07 2,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 10,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 2,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 90,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 90,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 16,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 9,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 3,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 4,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 46,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 24,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 3,00 0,00 
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         Alte obiecte de inventar 20.05.30 19,00 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 

      Pregatire profesionala 20.13 1,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 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 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 6,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 10,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 10,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 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 8,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 8,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 72.157,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 72.157,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 69.894,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.263,00 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 98,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 98,00 0,00 

            DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI 

PROTECTIA COPILULUI 
68.02.05.02.01 82.521,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 82.521,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 7.476,00 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 6.995,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 5.634,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.147,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 65,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 98,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 225,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 225,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 256,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 74,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 3,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 25,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 4,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 149,00 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 2.790,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 820,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 14,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 91,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 337,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 73,00 0,00 

         Transport 20.01.07 1,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 18,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 286,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 26,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 698,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 698,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 86,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 63,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 18 din noiembrie 2018 
 

1 2 3 4 

         Materiale sanitare 20.04.02 15,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 8,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 406,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 106,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 60,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 240,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 14,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 14,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 4,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 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) 
20.30 735,00 0,00 

         Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor 20.30.06 573,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 162,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 72.157,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 72.157,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 69.894,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 2.263,00 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 98,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 98,00 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII 68.02.06 46.248,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 46.248,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 38.822,00 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 36.332,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 32.486,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.236,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 61,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 6,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 287,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 1.164,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 1.164,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.326,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 395,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 13,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 130,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 4,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 22,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 762,00 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 6.270,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.990,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 120,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 148,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 927,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 244,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 159,00 0,00 

         Transport 20.01.07 27,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 327,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 1.038,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 110,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 1.932,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 1.932,00 0,00 
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      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 130,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 88,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 27,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 15,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 449,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 220,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 95,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 134,00 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 11,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 40,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 1,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 397,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 397,00 0,00 

   TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 666,00 0,00 

      Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.05) 57.02 666,00 0,00 

         Ajutoare sociale in numerar 57.02.01 526,00 0,00 

         Ajutoare sociale in natura 57.02.02 140,00 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) 

59 490,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 490,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.02.12 4.802,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.802,00 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) 
20 120,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 120,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.682,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.682,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 

sociala si medico-sociale 
51.01.39 4.682,00 0,00 

    UNITATE MEDICO-SOCIALA GANESTI 68.02.12.01 4.682,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.682,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 4.682,00 0,00 

      Transferuri curente (cod 

51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31

+51.01.39+51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 

51.01 4.682,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea unitatilor de asistenta 

sociala si medico-sociale 
51.01.39 4.682,00 0,00 

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI 68.02.12.03 120,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 120,00 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) 
20 120,00 0,00 

    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI COMERCIALE 80.02 50,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 50,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55 50,00 0,00 

      B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 

55.02.01+55.02.04) 
55.02 50,00 0,00 

         Contributii si cotizatii la organisme  internationale 55.02.01 50,00 0,00 
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    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI COMERCIALE 80.02.01 50,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 50,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55 50,00 0,00 

      B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 

55.02.01+55.02.04) 
55.02 50,00 0,00 

         Contributii si cotizatii la organisme  internationale 55.02.01 50,00 0,00 

        PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALA SI SOCIALA 80.02.01.10 50,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 50,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55 50,00 0,00 

      B.Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) (cod 

55.02.01+55.02.04) 
55.02 50,00 0,00 

         Contributii si cotizatii la organisme  internationale 55.02.01 50,00 0,00 

TRANSPORTURI 84.02 15.551,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 15.551,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 

la 20.25+20.27+20.30) 
20 15.551,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 250,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 250,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 15.301,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 15.301,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 84.02.03.01.01 15.551,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 15.551,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 

la 20.25+20.27+20.30) 
20 15.551,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 250,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 250,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 15.301,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 15.301,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.02 0,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedent 
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SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE 

 
-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI                     COD 

BUGET  2018 

TOTAL 

Din care 

credite bug. 

destinate 

stingerii 

plãtilor 

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 90.762,00 0,00 

 I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 21.384,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 21.384,00 0,00 

C2.  VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 
00.14 21.384,00 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 21.384,00 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 21.384,00 0,00 

 IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 46.775,50 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(42.02+43.02) 
00.18 46.775,50 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 46.775,50 0,00 

      Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.02.65 43.274,00 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 3.474,50 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 22.602,50 0,00 

      Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

48.02.01.01+48.02.01.02.+48.02.01.03) 
48.02.01 22.314,50 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 22.314,50 0,00 

      DJ 242 (2014-2020)   8.500,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 8.500,00 0,00 

      DJ 251 (2014-2020)   6.800,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 6.800,00 0,00 

      DJ 252 (2014-2020)   5.100,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 5.100,00 0,00 

      Restaurare si amenajare Muzeul "Casa Colectiilor" (fosta Farmacie Tinc)   297,50 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 297,50 0,00 

      Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul "Casa Cuza Voda"   425,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 425,00 0,00 

      Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta 

"Sf. Apostol Andrei" 
  777,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 777,00 0,00 

      Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul Clinic de Boli Infectioase 

"Sf. Cuv. Parascheva" 
  415,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.01.01 415,00 0,00 

      Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 48.02.02 288,00 0,00 

         Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.02.02.01 236,00 0,00 

         Sume primite in avans/prefinantare 48.02.02.03 52,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.02 164.263,40 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 6.654,40 0,00 
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         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 2.960,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 3.694,40 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55 1.850,00 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 1.850,00 0,00 

         Programe de dezvoltare 55.01.13 350,00 0,00 

         Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare 

intercomunitara 
55.01.42 1.500,00 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 26.704,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 26.365,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.939,50 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 22.314,50 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 129.055,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 129.055,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 128.880,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 112.115,20 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 678,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 591,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 15.495,80 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 175,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 51.02.01.03.05 14.828,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 14.828,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 14.828,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 14.828,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 11.815,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 250,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 158,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 2.605,00 0,00 

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 54.02 1.757,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.757,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 1.757,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.757,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR 
54.02.10 20,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 20,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 20,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02.50 1.737,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.737,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 1.737,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.737,00 0,00 

    APARARE NATIONALA 60.02.02 187,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 187,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 187,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 152,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 140,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 12,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 35,00 0,00 

    PROTECTIE CIVILA SI PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR 

(PROTECTIE CIVILA NONMILITARA) 
61.02.05 395,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 395,00 0,00 
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   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 395,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 255,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 220,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 35,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 140,00 0,00 

INVATAMANT 65.02 855,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 516,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 516,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 516,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 391,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 10,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 115,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN" 65.02.07.04.02 60,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 60,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 60,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 60,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 60,00 0,00 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION MEHEDINTI" 65.02.07.04.03 437,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 437,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 437,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 437,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 391,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 46,00 0,00 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN 

PAUNESCU" TECUCI 
65.02.07.04.05 349,00 0,00 

            CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA 

EDUCATIONALA 
65.02.07.04.07 9,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 9,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 9,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 9,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 9,00 0,00 

ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL INVATAMANTULUI 66.02 16.935,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 2.960,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 2.960,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 2.960,00 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 1.515,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 1.515,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 212,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 1.192,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12.460,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 12.460,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 12.460,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 9.253,20 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 2.820,80 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL 

ANDREI" 
66.02.06.01.01 838,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 838,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 838,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 838,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. 

PARASCHEVA" 
66.02.06.01.02 208,00 0,00 
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   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 208,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 208,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 208,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.02.06.01.03 245,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 245,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 245,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 245,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 66.02.06.01.09 12.460,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12.460,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 12.460,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 12.460,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 9.253,20 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 2.820,80 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.02.06.01.10 1.669,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.669,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 1.669,00 0,00 

         Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
51.02.28 1.669,00 0,00 

            CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SPITALUL 

CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" (2014-

2020) 

66.02.06.01.11 915,00 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) 

58 915,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 915,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 138,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 777,00 0,00 

            CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SPITALUL 

CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA" (2014-

2020) 

66.02.06.01.12 600,00 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) 

58 600,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 600,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 74,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 415,00 0,00 

         Cheltuieli neeligibile 58.01.03 111,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.02 9.325,40 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.925,40 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 1.925,40 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.925,40 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) 

58 850,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 850,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 127,50 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 722,50 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.550,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 6.550,00 0,00 
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      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.550,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.100,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 290,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 160,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0,00 0,00 

        BIBLIOTECI PUBLICE COMUNALE, ORASENESTI, 

MUNICIPALE 
67.02.03.02 290,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 290,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 290,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 290,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 290,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0,00 0,00 

        MUZEE 67.02.03.03 8.916,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.806,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 1.806,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.806,00 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) 

58 850,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 850,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 127,50 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 722,50 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.260,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 6.260,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.260,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.100,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 160,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.02.03.03.01 0,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII 67.02.03.03.03 1.806,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 1.806,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 1.806,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 1.806,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 67.02.03.03.04 6.260,00 0,00 

            RESTAURARE SI AMENAJARE "CASA COLECTIILOR" (FOSTA 

FARMACIE TINC) 
67.02.03.03.05 350,00 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) 

58 350,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 350,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 52,50 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 297,50 0,00 

            CONSOLIDARE, RESTAURARE SI AMENAJARE MUZEUL 

"CASA CUZA VODA" 
67.02.03.03.06 500,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.02.03.30 119,40 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 119,40 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 119,40 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 119,40 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.02.03.30.01 119,40 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 119,40 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 119,40 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 119,40 0,00 
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ASIGURARI SI ASITENTA SOCIALA 68.02 6.821,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.809,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 6.809,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.809,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.671,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 128,00 0,00 

    ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII 68.02.06 809,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 809,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 809,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 809,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 671,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 128,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 10,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.02.12 6.012,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 12,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 12,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 6.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.000,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.000,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.02.12.01 12,00 0,00 

   TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01+51.02) 
51 12,00 0,00 

      Transferuri de capital (cod 51.02.22+51.02.28+51.02.29) 51.02 12,00 0,00 

         Alte transferuri de capital catre institutii publice 51.02.29 12,00 0,00 

    EXTINDERE CAPACITATE CAZARE UMS GANESTI 68.02.12.02 6.000,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 6.000,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 6.000,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 6.000,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 6.000,00 0,00 

PROTECTIA MEDIULUI 74.02 2.500,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.500,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 2.500,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 2.500,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 2.000,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 500,00 0,00 

    REDUCEREA SI CONTROLUL POLUARII 74.02.03 2.500,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.500,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 2.500,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 2.500,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 2.000,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 500,00 0,00 

    ACTIUNI GENERALE ECONOMICE SI COMERCIALE 80.02 1.850,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55 1.850,00 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 1.850,00 0,00 

         Programe de dezvoltare 55.01.13 350,00 0,00 

         Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare 

intercomunitara 
55.01.42 1.500,00 0,00 

        PROGRAME DE DEZVOLTARE REGIONALA SI SOCIALA 80.02.01.10 1.850,00 0,00 

   TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) 55 1.850,00 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 1.850,00 0,00 

         Programe de dezvoltare 55.01.13 350,00 0,00 

         Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare 55.01.42 1.500,00 0,00 
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intercomunitara 

TRANSPORTURI 84.02 108.810,00 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 24.000,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 24.000,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 3.600,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 20.400,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 84.810,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 84.810,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 84.810,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 75.525,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 9.285,00 0,00 

            CONSILIUL JUDETEAN GALATI 84.02.03.01.01 84.810,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 84.810,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 84.810,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 84.810,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 75.525,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 9.285,00 0,00 

            DJ 242 (2014-2020) 84.02.03.01.04 10.000,00 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 10.000,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 10.000,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.500,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 8.500,00 0,00 

            DJ 251 (2014-2020) 84.02.03.01.05 8.000,00 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 8.000,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 8.000,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 1.200,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 6.800,00 0,00 

            DJ 252 (2014-2020) 84.02.03.01.06 6.000,00 0,00 

   TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE 

NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 

(cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 

58 6.000,00 0,00 

      Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 

58.01.01 la 58.01.03) 
58.01 6.000,00 0,00 

         Finantarea nationala 58.01.01 900,00 0,00 

         Finantarea externa nerambursabila 58.01.02 5.100,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.02 -73.501,40 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedent 
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Anexa nr. 3 

 
Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2018 şi estimări 

pentru anii 2019-2021 

 
-mii lei- 

DENUMIRE INDICATORI  COD 

BUGET  2018 ESTIMÃRI 

TOTAL 

Din care 

credite bug. 
destinate 

stingerii 

plãtilor 
restante 

2019 2020 2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 

TOTAL VENITURI (cod 

00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) 
00.01 406.309,70 0,00 404.273,00 419.574,00 436.469,00 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 270.258,30 0,00 290.528,00 300.842,00 312.711,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 270.258,30 0,00 290.528,00 300.842,00 312.711,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 

30.10+31.10) 
00.13 161,00 0,00 170,00 179,00 187,00 

   Venituri din proprietate (cod 

30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 
30.10 161,00 0,00 170,00 179,00 187,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 

30.10.05.30) 
30.10.05 161,00 0,00 170,00 179,00 187,00 

         Alte venituri din concesiuni si inchiriere de 

catre institutiile publice 
30.10.05.30 161,00 0,00 170,00 179,00 187,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 
00.14 270.097,30 0,00 290.358,00 300.663,00 312.524,00 

   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) 

33.10 268.265,00 0,00 288.947,00 299.240,00 311.090,00 

      Venituri din prestari de servicii 33.10.08 2.434,00 0,00 3.172,00 3.289,00 3.406,00 

      Venituri din cercetare 33.10.20 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu casele de 
asigurari sociale de sanatate 

33.10.21 201.910,00 0,00 213.426,00 219.235,00 226.421,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile de 
sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat 

33.10.30 26.142,00 0,00 42.429,00 44.574,00 47.108,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile de 
sanatate publica din sume alocate din veniturile 

proprii ale Ministerului Sanatatii 

33.10.31 31.234,00 0,00 21.920,00 23.642,00 25.155,00 

      Venituri din contractele incheiate cu institutiile de 
medicina legala 

33.10.32 6.535,00 0,00 8.000,00 8.500,00 9.000,00 

      Alte venituri din prestari de servicii si alte 

activitati 
33.10.50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Diverse venituri (cod 

36.10.04+36.10.32+36.10.50) 
36.10 1.705,00 0,00 1.411,00 1.423,00 1.434,00 

      Alte venituri 36.10.50 1.705,00 0,00 1.411,00 1.423,00 1.434,00 

   Transferuri voluntare, altele decat subventiile 

(cod 37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 
37.10 127,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Donatii si sponsorizari 37.10.01 127,30 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 -11.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 11.788,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 136.050,40 0,00 113.745,00 118.732,00 123.758,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 

ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10) 
00.18 136.050,40 0,00 113.745,00 118.732,00 123.758,00 

   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) 

43.10 136.050,40 0,00 113.745,00 118.732,00 123.758,00 

      Subventii pentru institutii publice 43.10.09 28.483,00 0,00 30.154,00 29.907,00 27.958,00 

      Subventii din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 
43.10.10 3.158,00 0,00 2.700,00 2.250,00 2.300,00 

      Subventii din bugetele locale pentru finantarea 

cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii 
43.10.14 2.933,00 0,00 1.530,00 719,00 200,00 
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      Subventii din bugetul local pentru finantarea 
camerelor agricole 

43.10.15 0,00 0,00 0,00 0,00 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 27,00 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 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume din bugetul de stat catre bugetele locale 

pentru finantarea reparatiilor capitale in sanatate 
43.10.16.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume din bugetul de stat catre bugetele locale 
pentru finatarea altor investitii in sanatate 

43.10.16.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume din veniturile proprii ale Ministerului 

Sanatatii catre bugetele locale pentru finatarea 

investitiilor in sanatate (cod 

43.10.17.01+43.10.17.02+43.10.17.03) 

43.10.17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume din veniturile proprii ale Ministerului 
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea 

aparaturii medicale si echipamentelor de comunicatii 

in urgenta in sanatate 

43.10.17.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume din veniturile proprii ale Ministerului 

Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea 

reparatiilor capitale in sanatate 

43.10.17.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sume din veniturile proprii ale Ministerului 
Sanatatii catre bugetele locale pentru finantarea altor 

investitii in sanatate 

43.10.17.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Subventii pentru institutiile publice destinate 
sectiunii de dezvoltare 

43.10.19 3.694,40 0,00 2.420,00 2.420,00 2.420,00 

      Subventii din bugetul Fondului national unic de 

asigurari sociale de sanatate pentru acoperirea 
cresterilor salariale 

43.10.33 97.755,00 0,00 76.941,00 83.436,00 90.880,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.10 439.943,70 0,00 404.273,00 419.574,00 436.469,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 420.993,04 0,00 398.888,00 414.568,00 431.979,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 273.739,00 0,00 298.215,00 321.797,00 345.743,00 

      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) 

10.01 257.712,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 163.835,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 46.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 21.628,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond de premii 10.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 15.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 7.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 2.451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 5.603,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Tichete de masa 10.02.01 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 5.184,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 10.423,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 3.627,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 68,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 672,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

10.03.04 91,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 653,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 5.309,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii platite de angajator in numele 

angajatului 
10.03.08 1,00 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) 
20 144.368,54 0,00 100.149,00 92.238,00 85.714,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 36.623,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 1.012,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.261,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 7.167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 506,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 2.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 361,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 4.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 16.133,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 3.306,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 4.098,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.844,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 254,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 91.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 59.129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 16.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 11.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3.966,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 3.741,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 479,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.856,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 273,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 217,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 56,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 218,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

20.25 50,00 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 2.152,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 150,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.975,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 2.885,50 0,00 524,00 533,00 522,00 

      Burse 59.01 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 2.386,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 19.014,40 0,00 5.385,00 5.006,00 4.490,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 19.014,40 0,00 5.385,00 5.006,00 4.490,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 16.745,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 13.265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 39,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 2.433,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 2.269,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT (cod 85.01) 

85 -63,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

      PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 

85.01.01+85.01.02+85.01.05) 

85.01 -63,74 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului 

local 

85.01.01 -63,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 8.521,00 0,00 8.830,00 8.830,00 8.830,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 6.295,00 0,00 6.710,00 6.710,00 6.710,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 3.842,00 0,00 4.075,00 4.075,00 4.075,00 

      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 3.576,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 11,00 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 10.02 135,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 135,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 130,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 31,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 11,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

10.03.04 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 84,58 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 2.417,00 0,00 2.585,00 2.585,00 2.585,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 1.957,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 18,00 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 50,00 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 20.01.05 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 86,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 1.391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 193,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 43,00 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 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

20.25 50,00 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 8,00 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 6,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 36,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.226,00 0,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 2.226,00 0,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 2.146,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Constructii 71.01.01 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 1.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE 

EVIDENTA A PERSOANELOR 
54.10.10 1.906,00 0,00 2.116,00 2.116,00 2.116,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.886,00 0,00 2.096,00 2.096,00 2.096,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 1.746,00 0,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 

      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 1.648,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.633,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 58,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

10.03.04 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 36,00 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) 
20 140,00 0,00 156,00 156,00 156,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 41,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 23,00 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 1,00 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 

         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 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 20,00 0,00 20,00 20,00 20,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

71.01.03 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10.50 6.615,00 0,00 6.714,00 6.714,00 6.714,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.409,00 0,00 4.614,00 4.614,00 4.614,00 
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   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 2.096,00 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 1.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 16,62 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 48,58 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 2.277,00 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 1.862,00 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 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 212,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 85,00 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 1.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 44,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 190,00 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 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din 

actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit 

dispozitiilor legale 

20.25 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 36,00 0,00 50,00 50,00 50,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.206,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 2.206,00 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 2.126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 227,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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INVATAMANT 65.10 24,00 0,00 35,00 38,00 40,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 24,00 0,00 35,00 38,00 40,00 

   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 24,00 0,00 35,00 38,00 40,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 2,00 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 

      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 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA 

"CONSTANTIN PUFAN" 
65.10.07.04.02 14,00 0,00 25,00 26,00 26,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 14,00 0,00 25,00 26,00 26,00 

   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 14,00 0,00 25,00 26,00 26,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 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 

            LICEUL TEHNOLOGIC "SIMION 

MEHEDINTI" 
65.10.07.04.03 10,00 0,00 10,00 12,00 14,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 10,00 0,00 10,00 12,00 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 10,00 12,00 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 66.10 408.279,30 0,00 373.853,00 389.139,00 405.982,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 393.542,04 0,00 371.588,00 387.253,00 404.612,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 257.862,00 0,00 284.289,00 307.897,00 331.970,00 

      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) 

10.01 242.968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 150.708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 44.832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 21.508,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond de premii 10.01.08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 15.874,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 7,00 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 7.593,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 2.443,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 5.043,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Tichete de masa 10.02.01 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 4.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 9.851,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 3.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 62,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 87,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 635,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 4.975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii platite de angajator in numele 
angajatului 

10.03.08 1,00 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) 
20 132.996,04 0,00 86.825,00 78.873,00 72.170,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 28.677,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 875,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 5.883,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 171,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 2.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 437,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 1.854,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 12.913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 2.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.379,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 91.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 59.124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 16.915,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 11.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 3.189,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 459,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 122,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 117,00 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 1.662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 20,00 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 20.13 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 177,00 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) 
20.30 904,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 72,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 810,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 2.684,00 0,00 474,00 483,00 472,00 

      Burse 59.01 499,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 2.185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 14.801,00 0,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 14.801,00 0,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 12.612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 11.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

71.01.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 2.189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT (cod 85.01) 

85 -63,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

      PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 

85.01.01+85.01.02+85.01.05) 

85.01 -63,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 

anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului 

local 

85.01.01 -63,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE 

URGENTA "SF. APOSTOL ANDREI" 
66.10.06.01.01 325.405,30 0,00 284.955,00 298.130,00 314.835,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 313.002,04 0,00 283.955,00 297.130,00 313.835,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 201.910,00 0,00 220.008,00 241.608,00 265.468,00 

      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) 

10.01 190.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 119.796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 31.797,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 17.532,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 13.532,00 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 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 4.226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Tichete de masa 10.02.01 419,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 3.807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 471,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 3.800,00 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) 
20 108.856,04 0,00 63.947,00 55.522,00 48.367,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 22.805,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 689,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 4.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 2.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 342,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 
functional 

20.01.09 449,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 11.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 76.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 45.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 16.352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 10.341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 2.732,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 412,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.976,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 90,00 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 1.590,00 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 20.13 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 769,00 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 20.30.30 716,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 2.236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Burse 59.01 475,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 1.761,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12.467,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 12.467,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 11.801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 11.241,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 

72.01) 
72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII 

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL 

CURENT (cod 85.01) 

85 -63,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

      PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI 

SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 

85.01.01+85.01.02+85.01.05) 

85.01 -63,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în 
anul curent în secţiunea de funcţionare a bugetului 

local 

85.01.01 -63,74 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI 

INFECTIOASE "SF. CUV. PARASCHEVA" 
66.10.06.01.02 33.390,00 0,00 39.136,00 39.510,00 39.684,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 33.159,00 0,00 38.101,00 38.904,00 39.644,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 17.777,00 0,00 21.964,00 22.403,00 22.806,00 

      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 16.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 10.743,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 2.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.373,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 602,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 299,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in natura 10.02.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 814,00 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 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

10.03.04 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 353,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 15.225,00 0,00 15.943,00 16.303,00 16.636,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 1.995,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 461,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 150,00 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 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 956,00 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) 20.03 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 219,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 12.705,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 11.857,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 639,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 59,00 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 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 63,00 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 

      Materiale de laborator 20.09 39,00 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 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 32,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 44,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 157,00 0,00 194,00 198,00 202,00 

      Burse 59.01 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 231,00 0,00 1.035,00 606,00 40,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 231,00 0,00 1.035,00 606,00 40,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 228,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.10.06.01.03 34.784,00 0,00 41.202,00 43.116,00 44.998,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 34.454,00 0,00 40.972,00 42.836,00 44.668,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 27.738,00 0,00 34.845,00 36.625,00 38.390,00 
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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 26.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 14.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 8.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 975,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara 

unitatii 
10.01.12 4,00 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 10.01.17 834,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 369,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 959,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

10.03.04 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 592,00 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 6.522,00 0,00 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 2.816,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 695,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 811,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 540,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 2.070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 1.108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 308,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 3,00 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 26,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 53,00 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 66,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 40,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 194,00 0,00 220,00 225,00 210,00 

      Burse 59.01 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 330,00 0,00 230,00 280,00 330,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 330,00 0,00 230,00 280,00 330,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 277,00 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 43,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU 

BUJOR 
66.10.06.01.06 11.878,00 0,00 4.960,00 5.030,00 5.100,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 10.105,00 0,00 4.960,00 5.030,00 5.100,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 7.937,00 0,00 3.972,00 4.008,00 4.041,00 

      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 7.558,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 352,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 4,00 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 2.083,00 0,00 928,00 962,00 999,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 1.061,00 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 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15,00 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 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 15,00 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 20.04.03 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Uniforme si echipament 20.05.01 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      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 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 12,00 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 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 85,00 0,00 60,00 60,00 60,00 

      Burse 59.01 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 1.773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        UNITATI MEDICO-SOCIALE 66.10.06.03 2.822,00 0,00 3.600,00 3.353,00 1.365,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.822,00 0,00 3.600,00 3.353,00 1.365,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 2.500,00 0,00 3.500,00 3.253,00 1.265,00 

      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 2.417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 64,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 55,00 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) 
20 310,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 

la 20.04.04) 
20.04 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 220,00 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 80,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 18.266,40 0,00 16.935,00 16.947,00 16.997,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 16.291,00 0,00 16.035,00 16.047,00 16.097,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 8.494,00 0,00 7.031,00 7.005,00 7.078,00 
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10.01+10.02+10.03) 

      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 7.852,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 7.702,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 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 10.02 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 318,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 89,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 3,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 14,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 178,00 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 7.696,00 0,00 9.004,00 9.042,00 9.019,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 5.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 899,00 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 20.01.05 107,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 9,00 0,00 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 20.01.08 203,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 

20.01.30 3.084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 362,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 250,00 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) 
20.05 300,00 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 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 51,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 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 1.027,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 949,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.975,40 0,00 900,00 900,00 900,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 1.975,40 0,00 900,00 900,00 900,00 
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      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.975,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 665,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

        MUZEE 67.10.03.03 13.073,00 0,00 11.411,00 11.429,00 11.437,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 11.217,00 0,00 10.611,00 10.629,00 10.637,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 5.576,00 0,00 4.391,00 4.365,00 4.378,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 

10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la 

'10.01.17+10.01.30) 

10.01 5.172,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 5.101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 58,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 108,00 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 5.580,00 0,00 6.220,00 6.264,00 6.259,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 4.396,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 50,00 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 20.01.03 796,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 78,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 6,00 0,00 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 20.01.08 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 898,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 2.314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 250,00 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) 
20.05 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 51,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 24,50 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 22,00 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) 
20.30 335,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 257,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 59.40 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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neîncadrate 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.856,00 0,00 800,00 800,00 800,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 1.856,00 0,00 800,00 800,00 800,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.856,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 771,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 
corporale 

71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.10.03.03.01 1.343,00 0,00 1.420,00 1.421,00 1.421,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 1.343,00 0,00 1.420,00 1.421,00 1.421,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 992,00 0,00 1.028,00 989,00 989,00 

      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) 

10.01 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 905,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      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 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 
munca si boli profesionale 

10.03.04 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 19,00 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) 
20 351,00 0,00 392,00 432,00 432,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 228,00 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 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 60,00 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 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 127,00 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 0,00 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 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 2,00 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 1,00 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) 
20.30 109,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 78,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL 

PALTANEA" 
67.10.03.03.02 2.600,00 0,00 3.167,00 3.174,00 3.182,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 2.550,00 0,00 2.467,00 2.474,00 2.482,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 1.370,00 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 1.268,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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         Salarii de baza 10.01.01 1.247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 27,00 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 1.180,00 0,00 1.609,00 1.607,00 1.602,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 1.059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 2,00 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 20.01.03 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 13,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 148,00 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 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 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 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 50,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 50,00 0,00 700,00 700,00 700,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE 

NATURII "RASVAN ANGHELUTA" 
67.10.03.03.03 9.130,00 0,00 6.824,00 6.834,00 6.834,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 7.324,00 0,00 6.724,00 6.734,00 6.734,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 3.214,00 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 2.988,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.949,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 10.03.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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munca si boli profesionale 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 62,00 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 4.049,00 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 3.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Transport 20.01.07 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 120,00 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 2.155,00 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) 20.03 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 250,00 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) 
20.05 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 218,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 23,00 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 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 15,00 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 19,00 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) 
20.30 181,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 181,00 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+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 61,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.806,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 1.806,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 
71.01.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.10.03.30 5.193,40 0,00 5.524,00 5.518,00 5.560,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.074,00 0,00 5.424,00 5.418,00 5.460,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 2.918,00 0,00 2.640,00 2.640,00 2.700,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 

10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la 

'10.01.17+10.01.30) 

10.01 2.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1,00 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 
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      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 70,00 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 2.116,00 0,00 2.784,00 2.778,00 2.760,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 1.120,00 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 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 3,00 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 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 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 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 5,00 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 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) 
20.30 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 692,00 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+59.2

0+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) 70 119,40 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 119,40 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

            BIBLIOTECA "VA URECHIA" 67.10.03.30.01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 

20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30) 
20 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE 

JOS" 
67.10.03.30.02 5.143,40 0,00 5.524,00 5.518,00 5.560,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 5.024,00 0,00 5.424,00 5.418,00 5.460,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 2.918,00 0,00 2.640,00 2.640,00 2.700,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 

10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 la 

'10.01.17+10.01.30) 

10.01 2.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.601,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      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) 10.03 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 70,00 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 2.066,00 0,00 2.784,00 2.778,00 2.760,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 1.120,00 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 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 3,00 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 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 770,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 

20.05.01+20.05.03+20.05.30) 
20.05 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 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 27,00 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 

      Consultanta si expertiza 20.12 5,00 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 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) 
20.30 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 692,00 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+59.2

0+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) 70 119,40 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 119,40 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 119,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 4.853,00 0,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.841,00 0,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 3.541,00 0,00 2.820,00 2.820,00 2.620,00 

      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 3.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      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 
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      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 72,00 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 1.235,50 0,00 1.700,00 1.700,00 1.900,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 18,00 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 7,00 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 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 469,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 465,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 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 53,60 0,00 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 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 5,00 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 3,30 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) 
20.30 213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 12,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-

SOCIALE 
68.10.12 4.853,00 0,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 

CHELTUIELI CURENTE 

(01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 
01 4.841,00 0,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 
10 3.541,00 0,00 2.820,00 2.820,00 2.620,00 

      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 3.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.055,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Spor de vechime 10.01.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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      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) 10.03 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de 

munca si boli profesionale 
10.03.04 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 72,00 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 1.235,50 0,00 1.700,00 1.700,00 1.900,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 

20.01.09+20.01.30) 
20.01 454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 18,00 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 7,00 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 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 
20.01.09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 34,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 469,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 465,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 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 53,60 0,00 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 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 18,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 

20.06.01+20.06.02) 
20.06 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 5,00 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 3,30 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) 
20.30 213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.2

0+59.22+59.25+59.30+59.40) 

59 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap 

neîncadrate 
59.40 64,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 

71.01+71.03) 
71 12,00 0,00 100,00 100,00 100,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, 

EXCEDENT/DEFICIT 
90.10 -33.634,00 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  2018 

TOTAL 

Din care 

credite bug. 

destinate 

stingerii 

plãtilor 

restante 
 

1 2 3 4 

TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) 00.01 387.866,30 0,00 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 258.470,30 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 258.470,30 0,00 

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10) 00.13 161,00 0,00 

   Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50) 30.10 161,00 0,00 

      Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30) 30.10.05 161,00 0,00 

         Alte venituri din concesiuni si inchiriere de catre institutiile publice 30.10.05.30 161,00 0,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 
00.14 258.309,30 0,00 

   Venituri din prestari servicii si alte activitati (cod 

33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19

+33.10.20+33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50) 

33.10 268.265,00 0,00 

      Venituri din prestari de servicii 33.10.08 2.434,00 0,00 

      Venituri din cercetare 33.10.20 9,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 33.10.21 201.910,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume 

alocate de la bugetul de stat 
33.10.30 26.142,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume 

alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii 
33.10.31 31.234,00 0,00 

      Venituri din contractele incheiate cu institutiile de medicina legala 33.10.32 6.535,00 0,00 

      Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.10.50 1,00 0,00 

   Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50) 36.10 1.705,00 0,00 

      Alte venituri 36.10.50 1.705,00 0,00 

   Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 

37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 
37.10 -11.660,70 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de 

dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) 
37.10.03 -11.788,00 0,00 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 129.396,00 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 129.396,00 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) 

43.10 129.396,00 0,00 

      Subventii pentru institutii publice 43.10.09 28.483,00 0,00 

      Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din 

domeniul sanatatii 
43.10.10 3.158,00 0,00 

      Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate 

pentru acoperirea cresterilor salariale 
43.10.33 97.755,00 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.10 420.929,30 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 420.993,04 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 273.739,00 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) 
10.01 257.712,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 163.835,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 46.086,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 21.628,00 0,00 

         Fond de premii 10.01.08 0,00 0,00 
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         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 15.874,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 7,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 78,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 7.753,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 2.451,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 5.603,50 0,00 

         Tichete de masa 10.02.01 419,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 5.184,50 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 10.423,50 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 3.627,32 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 68,60 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 672,10 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 91,60 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 653,30 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 5.309,58 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) 
20 144.368,54 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 36.623,24 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 1.012,74 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.261,50 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 7.167,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.506,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 506,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 2.806,00 0,00 

         Transport 20.01.07 361,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 675,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 4.195,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 16.133,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 3.306,50 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 4.098,20 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.844,20 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 254,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 91.860,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 59.129,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 16.915,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 11.850,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3.966,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3.741,90 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 479,30 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 406,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.856,60 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 273,50 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 217,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 56,50 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.662,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 95,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 69,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 218,30 0,00 

      Protectia muncii 20.14 218,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 
20.25 50,00 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 2.152,90 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 22,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 5,40 0,00 

         Chirii 20.30.04 150,50 0,00 
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         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1.975,00 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 2.885,50 0,00 

      Burse 59.01 499,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 2.386,50 0,00 

   TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 
85 -63,74 0,00 

      PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 

ANUL CURENT (cod 85.01.01+85.01.02+85.01.05) 
85.01 -63,74 0,00 

         Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea 

de funcţionare a bugetului local 
85.01.01 -63,74 0,00 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 6.295,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 6.295,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 3.842,00 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 3.576,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 3.370,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 129,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 11,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 7,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 135,50 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 135,50 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 130,50 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 31,62 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 11,10 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,70 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,50 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 84,58 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 2.417,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.957,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 18,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 17,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 50,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 65,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 219,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 86,00 0,00 

         Transport 20.01.07 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 26,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.391,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 85,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 115,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 193,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 193,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 43,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 43,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 17,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 31,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 
20.25 50,00 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 8,00 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 2,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 6,00 0,00 
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   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 36,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 36,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR 
54.10.10 1.886,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.886,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 1.746,00 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 1.648,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.633,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 6,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 39,50 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 39,50 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 58,50 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 15,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,50 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5,60 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,40 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 36,00 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) 
20 140,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 95,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 3,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 15,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 4,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 7,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 1,00 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 16,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 41,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 6,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 3,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 23,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 23,00 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 1,00 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 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 2,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 1,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10.50 4.409,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.409,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 2.096,00 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 1.928,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.737,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 129,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 5,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 7,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 96,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 96,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 72,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 16,62 0,00 
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         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,50 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 5,50 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,30 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,50 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 48,58 0,00 

         Contributii platite de angajator in numele angajatului 10.03.08 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 2.277,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.862,00 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 35,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 61,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 212,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 85,00 0,00 

         Transport 20.01.07 0,00 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 1.375,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 44,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 109,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 190,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 190,00 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 9,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 30,00 0,00 

      Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea 

intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 
20.25 50,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 5,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5,00 0,00 

   TITLUL 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 36,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 36,00 0,00 

INVATAMANT 65.10 24,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 24,00 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 24,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 18,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 11,00 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 

            SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA "CONSTANTIN PUFAN" 65.10.07.04.02 14,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 14,00 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 14,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 8,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 3,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 2,00 0,00 
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         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 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 

            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 66.10 393.478,30 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 393.542,04 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 257.862,00 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) 
10.01 242.968,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 150.708,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 44.832,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 21.508,00 0,00 

         Fond de premii 10.01.08 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 15.874,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 7,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 3,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 7.593,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 2.443,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 5.043,00 0,00 

         Tichete de masa 10.02.01 419,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 4.624,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 9.851,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 3.470,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 62,30 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 620,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 87,20 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 635,50 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 4.975,00 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) 
20 132.996,04 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 28.677,74 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 875,74 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.169,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 5.883,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 2.322,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 171,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 2.704,00 0,00 

         Transport 20.01.07 349,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 437,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 1.854,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 12.913,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 2.795,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 3.379,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 3.379,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 91.850,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 59.124,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 16.915,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 11.850,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3.961,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 3.189,30 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 459,30 0,00 
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         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 391,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 2.339,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 122,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 117,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 5,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.662,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 20,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 64,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 156,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 177,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 904,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 22,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 72,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 810,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.

40) 

59 2.684,00 0,00 

      Burse 59.01 499,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 2.185,00 0,00 

   TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 
85 -63,74 0,00 

      PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 

ANUL CURENT (cod 85.01.01+85.01.02+85.01.05) 
85.01 -63,74 0,00 

         Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea 

de funcţionare a bugetului local 
85.01.01 -63,74 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL 

ANDREI" 
66.10.06.01.01 312.938,30 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 313.002,04 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 201.910,00 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) 
10.01 190.338,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 119.796,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 31.797,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 17.532,00 0,00 

         Fond de premii 10.01.08 0,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 13.532,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 1,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 5.800,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1.880,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 4.226,00 0,00 

         Tichete de masa 10.02.01 419,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 3.807,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 7.346,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 2.350,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 47,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 471,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 78,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 600,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 3.800,00 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) 
20 108.856,04 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 22.805,74 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 689,74 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 1.004,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 4.260,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 1.828,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 90,00 0,00 
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         Piese de schimb 20.01.06 2.668,00 0,00 

         Transport 20.01.07 342,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 335,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 449,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 11.140,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 2.200,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 2.400,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 2.400,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 76.072,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 45.679,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 16.352,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 10.341,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 3.700,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 2.732,30 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 412,30 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 344,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 1.976,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 95,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 90,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 5,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 1.590,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 9,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 103,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 80,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 769,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 53,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 716,00 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 2.236,00 0,00 

      Burse 59.01 475,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 1.761,00 0,00 

   TITLUL XVIII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI 

RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01) 
85 -63,74 0,00 

      PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN 

ANUL CURENT (cod 85.01.01+85.01.02+85.01.05) 
85.01 -63,74 0,00 

         Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în secţiunea 

de funcţionare a bugetului local 
85.01.01 -63,74 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. 

PARASCHEVA" 
66.10.06.01.02 33.159,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 33.159,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 17.777,00 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 16.245,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 10.743,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 2.909,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.373,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 477,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 3,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 602,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 138,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 299,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 299,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 1.233,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 814,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 5,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 47,00 0,00 
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         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 3,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 11,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 353,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 

la 20.25+20.27+20.30) 
20 15.225,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.995,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 94,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 54,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 461,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 150,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 20,00 0,00 

         Transport 20.01.07 7,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 35,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 210,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 956,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 40,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 219,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 219,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 12.705,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 11.857,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 150,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 639,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 59,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 83,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 10,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 10,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 63,00 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 

      Materiale de laborator 20.09 39,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 5,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 24,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 15,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 32,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 53,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 6,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 44,00 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) 

59 157,00 0,00 

      Burse 59.01 7,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 150,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.10.06.01.03 34.454,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 34.454,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 27.738,00 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 26.410,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 14.214,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 8.485,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 1.527,00 0,00 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 975,00 0,00 

         Indemniz. platite unor persoane din afara unitatii 10.01.12 4,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 834,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 369,00 0,00 
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      Cheltuieli salariale in natura 10.02 369,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 369,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 959,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 250,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 8,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 83,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 5,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 20,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 592,00 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 6.522,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 2.816,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 71,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 92,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 762,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 294,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 33,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 6,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 52,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 695,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 811,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 540,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 675,00 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 675,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 2.070,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 1.108,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 308,00 0,00 

         Reactivi 20.04.03 550,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 104,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 264,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 27,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 27,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 210,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 5,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 5,00 0,00 

      Materiale de laborator 20.09 3,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 4,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 26,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 53,00 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 66,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 10,00 0,00 

         Chirii 20.30.04 16,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 40,00 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) 

59 194,00 0,00 

      Burse 59.01 5,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 189,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.10.06.01.06 10.105,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 10.105,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 7.937,00 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 7.558,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 4.620,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 720,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 920,00 0,00 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 18 din noiembrie 2018 
 

1 2 3 4 

         Fond aferent platii cu ora 10.01.11 890,00 0,00 

         Indemnizatie de hranã 10.01.17 352,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 56,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 130,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 249,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 50,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 17,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 4,00 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 2.083,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.061,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 21,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 19,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 400,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 50,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 15,00 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 6,00 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 20.04.03 320,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 18,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 110,00 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 10,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 10,00 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 7,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 7,00 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 12,00 0,00 

      Protectia muncii 20.14 12,00 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 16,00 0,00 

         Reclama si publicitate 20.30.01 6,00 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 85,00 0,00 

      Burse 59.01 12,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 73,00 0,00 

        UNITATI MEDICO-SOCIALE 66.10.06.03 2.822,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.822,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 2.500,00 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 2.417,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.335,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 921,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 156,00 0,00 
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      Cheltuieli salariale in natura 10.02 19,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 19,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 64,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 6,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,30 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 2,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,20 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,50 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 55,00 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) 
20 310,00 0,00 

      Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04) 20.04 310,00 0,00 

         Medicamente 20.04.01 220,00 0,00 

         Materiale sanitare 20.04.02 10,00 0,00 

         Dezinfectanti 20.04.04 80,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.

40) 

59 12,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 12,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 16.291,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 16.291,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 8.494,00 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 7.852,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 7.702,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 10,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 62,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 324,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 324,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 318,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 89,70 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 3,80 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 29,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 3,20 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 14,30 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 178,00 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 7.696,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 5.516,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 115,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 42,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 899,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 100,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 107,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 9,00 0,00 

         Transport 20.01.07 9,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 203,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 948,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 3.084,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 362,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 250,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 250,00 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) 20.05 300,00 0,00 
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         Alte obiecte de inventar 20.05.30 300,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 103,50 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 52,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 51,50 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 70,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 5,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 42,00 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 1.027,50 0,00 

         Chirii 20.30.04 78,50 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 949,00 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) 

59 101,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 101,00 0,00 

        MUZEE 67.10.03.03 11.217,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 11.217,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 5.576,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+'10.01.09 la 10.01.08+10.01.10 

la '10.01.17+10.01.30) 
10.01 5.172,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 5.101,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 10,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 12,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 209,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 209,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 195,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 58,70 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2,80 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 20,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 2,20 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 3,30 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 108,00 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 5.580,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 4.396,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 50,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 30,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 796,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 78,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 67,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 6,00 0,00 

         Transport 20.01.07 9,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 148,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 898,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 2.314,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 262,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 250,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 250,00 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) 20.05 250,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 250,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 51,50 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 27,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 24,50 0,00 
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      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 3,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 22,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 335,50 0,00 

         Chirii 20.30.04 78,50 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 257,00 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 61,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 61,00 0,00 

            MUZEUL DE ARTA VIZUALA 67.10.03.03.01 1.343,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 1.343,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 992,00 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) 
10.01 916,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 905,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 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 33,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 9,70 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,30 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 3,50 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,20 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 0,30 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 19,00 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) 
20 351,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 228,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 3,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 3,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 60,00 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 12,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 127,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 11,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 0,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 7,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 7,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 4,50 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 2,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 1,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 1,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 109,50 0,00 

         Chirii 20.30.04 78,50 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 31,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.10.03.03.02 2.550,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 2.550,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 1.370,00 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 1.268,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 1.247,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 8,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 55,00 0,00 
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         Vouchere de vacanta 10.02.06 55,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 47,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 13,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 0,50 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 4,50 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 1,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 27,00 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 1.180,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.059,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 2,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 2,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 136,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 13,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 11,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 0,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 16,00 0,00 

         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09 731,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 148,00 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 25,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 25,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 24,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 17,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 7,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 0,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 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 45,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 45,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII "RASVAN 

ANGHELUTA" 
67.10.03.03.03 7.324,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 7.324,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 3.214,00 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 2.988,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.949,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 10,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 0,00 

      Cheltuieli salariale in natura 10.02 111,00 0,00 

         Vouchere de vacanta 10.02.06 111,00 0,00 

      Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 115,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 36,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 2,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 12,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 62,00 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 4.049,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 3.109,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 45,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 25,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 600,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 60,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 50,00 0,00 
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         Piese de schimb 20.01.06 5,00 0,00 

         Transport 20.01.07 9,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 120,00 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 2.155,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 237,00 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 250,00 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 250,00 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) 20.05 218,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 218,00 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 23,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 8,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 15,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 19,00 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 181,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 181,00 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 61,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 61,00 0,00 

        ALTE SERVICII CULTURALE 67.10.03.30 5.074,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.074,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 2.918,00 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 2.680,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.601,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 50,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1,00 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) 10.03 123,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 31,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 9,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 11,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 70,00 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 2.116,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.120,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 65,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 12,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 103,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 22,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 3,00 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 50,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 770,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 100,00 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 
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      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 52,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 25,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 27,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 67,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 5,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 20,00 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) 
20.30 692,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 692,00 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 50,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 50,00 0,00 

   TITLU II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 

la 20.25+20.27+20.30) 
20 50,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 50,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.10.03.30.02 5.024,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 5.024,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 2.918,00 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 2.680,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.601,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 50,00 0,00 

         Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 1,00 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) 10.03 123,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 31,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 9,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 1,00 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 11,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 70,00 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 2.066,00 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 1.120,00 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 65,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 12,00 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 103,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 22,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 40,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 3,00 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 50,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 770,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 100,00 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 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 52,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 25,00 0,00 

         Deplasari in strainatate 20.06.02 27,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 17,00 0,00 

      Consultanta si expertiza 20.12 5,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 20,00 0,00 
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      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) 
20.30 692,00 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 692,00 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 40,00 0,00 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 4.841,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.841,00 0,00 

   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 3.541,00 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 3.316,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.055,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.115,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 120,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 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) 10.03 124,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 36,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,50 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 12,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,50 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 72,00 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 1.235,50 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 454,50 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 33,50 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 332,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 18,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 7,00 0,00 

         Transport 20.01.07 3,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 40,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 34,50 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 469,20 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 465,20 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 4,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 53,60 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 20,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 15,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 18,60 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 5,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 5,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 3,30 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 213,40 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3,40 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 210,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.

40) 

59 64,50 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 64,50 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.10.12 4.841,00 0,00 

CHELTUIELI CURENTE (01=10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59) 01 4.841,00 0,00 
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   TITLU I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 3.541,00 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 3.316,00 0,00 

         Salarii de baza 10.01.01 2.055,00 0,00 

         Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 1.115,00 0,00 

         Alte sporuri 10.01.06 120,00 0,00 

         Indemnizatii de delegare 10.01.13 2,00 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) 10.03 124,00 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 36,00 0,00 

         Contributii de asigurari de somaj 10.03.02 1,50 0,00 

         Contributii de asigurari sociale de sanatate 10.03.03 12,00 0,00 

         Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.04 0,50 0,00 

         Contributii pentru concedii si indemnizatii 10.03.06 2,00 0,00 

         Contributie asiguratorie pentru muncã 10.03.07 72,00 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 1.235,50 0,00 

      Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30) 20.01 454,50 0,00 

         Furnituri de birou 20.01.01 4,00 0,00 

         Materiale pentru curatenie 20.01.02 33,50 0,00 

         Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 332,00 0,00 

         Apa, canal si salubritate 20.01.04 18,00 0,00 

         Carburanti si lubrifianti 20.01.05 8,00 0,00 

         Piese de schimb 20.01.06 7,00 0,00 

         Transport 20.01.07 3,00 0,00 

         Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 9,00 0,00 

         Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 20.01.30 40,00 0,00 

      Reparatii curente 20.02 34,50 0,00 

      Hrana (cod 20.03.01+20.03.02) 20.03 469,20 0,00 

         Hrana pentru oameni 20.03.01 465,20 0,00 

         Hrana pentru animale 20.03.02 4,00 0,00 

      Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 53,60 0,00 

         Uniforme si echipament 20.05.01 20,00 0,00 

         Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 15,00 0,00 

         Alte obiecte de inventar 20.05.30 18,60 0,00 

      Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) 20.06 5,00 0,00 

         Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 5,00 0,00 

      Carti, publicatii si materiale documentare 20.11 2,00 0,00 

      Pregatire profesionala 20.13 3,30 0,00 

      Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 

20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) 
20.30 213,40 0,00 

         Prime de asigurare non-viata 20.30.03 3,40 0,00 

         Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 210,00 0,00 

   TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 

59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.

40) 

59 64,50 0,00 

      Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 59.40 64,50 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.10 -33.063,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedent 
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TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10) 00.01 18.443,40 0,00 

I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 00.02 11.788,00 0,00 

C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 00.12 11.788,00 0,00 

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 

33.10+34.10+35.10+36.10+37.10) 
00.14 11.788,00 0,00 

   Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 

37.10.01+37.10.03+37.10.04+37.10.50) 
37.10 11.788,00 0,00 

      Varsaminte din sectiunea de functionare 37.10.04 11.788,00 0,00 

IV. SUBVENTII (cod 00.18) 00.17 6.654,40 0,00 

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 

(cod 42.10+43.10) 
00.18 6.654,40 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 6.654,40 0,00 

      Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din 

domeniul sanatatii 
43.10.14 2.933,00 0,00 

      Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 43.10.19 3.694,40 0,00 

TOTAL CHELTUIELI 50.10 19.014,40 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 19.014,40 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 19.014,40 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 16.745,40 0,00 

         Constructii 71.01.01 1.008,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 13.265,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 39,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 2.433,40 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 2.269,00 0,00 

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10 2.226,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.226,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 2.226,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 2.146,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 227,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 730,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 29,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 1.160,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 80,00 0,00 

    SERVICII PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENTA A 

PERSOANELOR 
54.10.10 20,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 20,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 20,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 20,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 15,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 5,00 0,00 

    ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.10.50 2.206,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 2.206,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 2.206,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 2.126,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 227,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 730,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 14,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 1.155,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 80,00 0,00 

SANATATE 66.10 14.801,00 0,00 
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   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 14.801,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 14.801,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 12.612,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 10,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 11.996,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 596,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 2.189,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA "SF. APOSTOL 

ANDREI" 
66.10.06.01.01 12.467,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12.467,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 12.467,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 11.801,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 10,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 11.241,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 550,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 666,00 0,00 

            SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE "SF. CUV. 

PARASCHEVA" 
66.10.06.01.02 231,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 231,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 231,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 231,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 228,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 3,00 0,00 

            SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE 66.10.06.01.03 330,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 330,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 330,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 330,00 0,00 

         Masini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 277,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 10,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 43,00 0,00 

            SPITALUL ORASENESC TARGU BUJOR 66.10.06.01.06 1.773,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.773,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.773,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 250,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 0,00 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 1.523,00 0,00 

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 67.10 1.975,40 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.975,40 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.975,40 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.975,40 0,00 

         Constructii 71.01.01 771,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 665,40 0,00 

   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0,00 0,00 

            MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PALTANEA" 67.10.03.03.02 50,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 50,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 50,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 50,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 50,00 0,00 

            COMPLEXUL MUZEAL DE STIINTELE NATURII "RASVAN 

ANGHELUTA" 
67.10.03.03.03 1.806,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.806,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 1.806,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 1.806,00 0,00 

         Constructii 71.01.01 721,00 0,00 

         Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 71.01.03 0,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 546,00 0,00 
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   Reparatii capitale aferente activelor fixe 71.03 0,00 0,00 

            CENTRUL CULTURAL "DUNAREA DE JOS" 67.10.03.30.02 119,40 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 119,40 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 119,40 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 119,40 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 119,40 0,00 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 68.10 12,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 12,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 12,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 12,00 0,00 

    UNITATI DE ASISTENTA MEDICO-SOCIALE 68.10.12 12,00 0,00 

   CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 12,00 0,00 

   TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01+71.03) 71 12,00 0,00 

      Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 71.01 12,00 0,00 

         Alte active fixe 71.01.30 12,00 0,00 

   TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 90.10 -571,00 0,00 

*Deficitul se finanţează din excedentul anilor precedent 
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Anexa nr. 4 

 
Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare pentru anul 2018 şi estimările pentru anii 2019 – 2021 

 

 
-mii lei- 

CAPITOL/ I/II TOTAL CHELTUIELI 

BUGET 2018 
ESTIMĂRI 

2019 

ESTIMĂRI 

2020 

ESTIMĂRI 

2021 

Estimări 

anii 

ulteriori 

GRUPA/     EFECTUATE 

SURSA     până la 

      31.12.2017 
 

0 1 2=3+...+8 3 4 5 6 7 8 

TOTAL SURSE DE FINANŢARE 
I 457.858,80 3.308,00 182.794,80 218.381,00 46.265,00 7.110,00 0,00 

II 457.558,80 3.308,00 182.794,80 218.081,00 46.265,00 7.110,00 0,00 

 02 Buget local I 423.893,40 3.238,00 163.780,40 212.996,00 41.259,00 2.620,00 0,00 

     din care: II 423.593,40 3.238,00 163.780,40 212.696,00 41.259,00 2.620,00 0,00 

51 Transferuri de capital I 16.336,40 0,00 6.627,40 3.950,00 3.139,00 2.620,00 0,00 

  II 16.336,40 0,00 6.627,40 3.950,00 3.139,00 2.620,00 0,00 

55 Transferuri interne I 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 230.488,00 474,00 26.248,00 181.646,00 22.120,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 230.188,00 474,00 26.248,00 181.346,00 22.120,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 175.219,00 2.764,00 129.055,00 27.400,00 16.000,00 0,00 0,00 

  II 175.219,00 2.764,00 129.055,00 27.400,00 16.000,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 33.965,40 70,00 19.014,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

     din care: II 33.965,40 70,00 19.014,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 33.965,40 70,00 19.014,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

  II 33.965,40 70,00 19.014,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

 02 Buget local I 106.469,00 3.238,00 70.831,00 20.400,00 12.000,00 0,00 0,00 

     din care: II 106.469,00 3.238,00 70.831,00 20.400,00 12.000,00 0,00 0,00 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 188.939,00 474,00 24.699,00 161.646,00 2.120,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 188.639,00 474,00 24.699,00 161.346,00 2.120,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 81.296,00 2.764,00 46.132,00 20.400,00 12.000,00 0,00 0,00 

  II 81.296,00 2.764,00 46.132,00 20.400,00 12.000,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 8.371,00 70,00 80,00 3.165,00 2.786,00 2.270,00 0,00 

     din care: II 8.371,00 70,00 80,00 3.165,00 2.786,00 2.270,00 0,00 
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71 Active nefinanciare I 8.371,00 70,00 80,00 3.165,00 2.786,00 2.270,00 0,00 

  II 8.371,00 70,00 80,00 3.165,00 2.786,00 2.270,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

 02 Buget local I 105.555,20 0,00 54.555,20 27.000,00 24.000,00 0,00 0,00 

     din care: II 105.555,20 0,00 54.555,20 27.000,00 24.000,00 0,00 0,00 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 41.392,00 0,00 1.392,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 41.392,00 0,00 1.392,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 64.163,20 0,00 53.163,20 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

  II 64.163,20 0,00 53.163,20 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 7.288,00 0,00 928,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

     din care: II 7.288,00 0,00 928,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 7.288,00 0,00 928,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

  II 7.288,00 0,00 928,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

 02 Buget local I 29.916,80 0,00 29.916,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 29.916,80 0,00 29.916,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Programe din Fondul Social European (FSE)   157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 29.759,80 0,00 29.759,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 29.759,80 0,00 29.759,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 18.306,40 0,00 18.006,40 100,00 100,00 100,00 0,00 

     din care: II 18.306,40 0,00 18.006,40 100,00 100,00 100,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 18.306,40 0,00 18.006,40 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 18.306,40 0,00 18.006,40 100,00 100,00 100,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 

 02 Buget local I 12.820,00 0,00 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 12.820,00 0,00 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 12.820,00 0,00 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.820,00 0,00 12.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

 02 Buget local I 1.315,00 0,00 1.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 1.315,00 0,00 1.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Programe din Fondul Social European (FSE)   157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.315,00 0,00 1.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.315,00 0,00 1.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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 10 Venituri proprii I 13.898,00 0,00 13.598,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

     din care: II 13.898,00 0,00 13.598,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 13.898,00 0,00 13.598,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 13.898,00 0,00 13.598,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

 02 Buget local I 14.829,80 0,00 14.829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 14.829,80 0,00 14.829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 14.829,80 0,00 14.829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 14.829,80 0,00 14.829,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 1.748,40 0,00 1.748,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 1.748,40 0,00 1.748,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.748,40 0,00 1.748,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.748,40 0,00 1.748,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

 02 Buget local I 1.395,00 0,00 1.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 1.395,00 0,00 1.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 1.395,00 0,00 1.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.395,00 0,00 1.395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 Venituri proprii I 2.660,00 0,00 2.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

     din care: II 2.660,00 0,00 2.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 2.660,00 0,00 2.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.660,00 0,00 2.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 02 BUGET LOCAL I 223.068,40 2.763,00 162.201,40 34.225,00 21.259,00 2.620,00 0,00 

     din care: II 223.068,40 2.763,00 162.201,40 34.225,00 21.259,00 2.620,00 0,00 

CAPITOL 51.02 I 16.946,00 2.118,00 14.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 16.946,00 2.118,00 14.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 16.946,00 2.118,00 14.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 16.946,00 2.118,00 14.828,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 12.466,00 2.118,00 10.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.466,00 2.118,00 10.348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hangar elicopter şi staţie carburanţi  I 2.982,00 2.082,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(executie, proiectare si executie bransamente, avize, acorduri, asistenta tehnicã) II 2.982,00 2.082,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Parcare supraetajată - Spiatlul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol  I 9.436,00 36,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Andrei (executie, avize, acorduri, autorizatie de executie, asistenta tehnicã) II 9.436,00 36,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem încãlzire apartament nr. 15, bloc B4, str N. Alexandrescu nr. 2 I 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem încãlzire apartament nr. 18, bloc B4,  str N. Alexandrescu nr. 2 I 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem încãlzire apartament nr. 4, bloc L, str. Mr. Iancu Fotea nr. 3 I 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 1.467,00 0,00 1.467,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.467,00 0,00 1.467,00 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 536,00 0,00 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 536,00 0,00 536,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatii imobil str. Eroilor nr.7, Galati I 931,00 0,00 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 931,00 0,00 931,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 3.013,00 0,00 3.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 3.013,00 0,00 3.013,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 408,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 408,00 0,00 408,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoutilitare - 3 buc   250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipamente active retea   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaner A3   16,00 0,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat multifunctional (copiator si scaner de mare vitezã)   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimantã multifunctionalã     10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimantã multifunctionalã color A3   11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimante multifunctionale monocrom A3 (7 buc)   37,80 0,00 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de calcul    49,20 0,00 49,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 2.554,00 0,00 2.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.554,00 0,00 2.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare "Strategia de dezvoltare a judetului Galati"   125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Raport EIA "Strategia de dezvoltare a judetului Galati"   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere baza de agrement cu specific pescãresc Zãtun (SF, DALI, PT, avize, 

autorizatii)   95,00 0,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare Reabilitare imobil str. Eroilor nr.7 (expertizã, DALI, PT)   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare Reabilitare imobil str. Eroilor nr.16 (expertizã, DALI, PT)   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare Reabilitare imobil str. Eroilor nr.7a (expertizã, DALI, PT)   75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Sistem de încãlzire si climatizare imobile C.J. Galati,str. Eroilor nr.7 si 7A (avize, 

SF, documentatii, PT, DDE)   17,00 0,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mansardare clãdire administrativã "Sediu Salã Consiliu" situat în str. Eroilor nr.7  

 (expertizã, DALI, PT)   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Oracle 16 buc ptr 2019   250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Oracle - (16 buc ptr 2017 si 16 buc ptr 2018)    700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare harti risc natural pentru cutremure si alunecari de teren   950,00 0,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 51,00 0,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenţã AutoCAD   3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Solutie - backup date   33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reînnoire licenţe antivirus calculatoare şi servere pentru sustenabilitatea 

proiectului "e-Galati, servicii publice pentru cetãteni" - 18 buc   
4,50 0,00 4,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Reînnoire licenţe antivirus calculatoare şi servere pentru sustenabilitatea 

proiectului "Servicii publice electronice pentru o administratie publicã eficientã in 

judetul Galati" - 66 buc   

6,00 0,00 6,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Reînnoire licenţe antivirus calculatoare şi servere pentru sustenabilitatea 

proiectului "Administratie pentru cetãteni-servicii eficiente si de calitate" - 18 buc   
4,50 0,00 4,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 54.02 
I 8.117,00 0,00 1.757,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

II 8.117,00 0,00 1.757,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 8.117,00 0,00 1.757,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

  II 8.117,00 0,00 1.757,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

CAPITOL 60.02 I 187,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 187,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 187,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 187,00 0,00 187,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

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 

Sistem încãlzire imobil Centru Militar str. Domneascã nr. 92 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 

C. Alte cheltuieli de investiţii                      

71 Active nefinanciare I 47,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 47,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 
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71 Active nefinanciare I 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Server + RAK   12,00 0,00 12,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatie capitalã la Clãdirea Spatiu Tehnic în care îsi desfãsoarã activitatea  

Centrul de formare SMURD Galati   35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 61.02 I 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 395,00 0,00 395,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem încãlzire imobil Protectia Civilã str. Eroilor nr. 20 I 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 220,00 0,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 175,00 0,00 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centralã de alarmare   35,00 0,00 35,00 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 clãdire tehnicã   140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 65.02 I 673,00 0,00 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 673,00 0,00 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

58 Programe din Fondul Social European (FSE)   157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 516,00 0,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 516,00 0,00 516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                  

71 Active nefinanciare I 391,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  II 391,00 0,00 391,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare Sala de sport din incinta Liceului tehnologic "Simion Mehedinti" 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 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 125,00 0,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

58 Programe din Fondul Social European (FSE) I 157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Laptop   21,00 0,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Multifunctionala   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microbuz scolar   129,00 0,00 129,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 56,00 0,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrale termice în condensare (2 buc) Liceul tehnologic Simion Mehedinti   46,00 0,00 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cofinantare achizitie microbuz Scoala gimnazialã specialã C-tin Pãunescu Tecuci   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 69,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 69,00 0,00 69,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare si executare bransament apã rece Scoala gimnazialã specialã C-tin 

Pufan   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft pentru evaluare psihologicã   9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 66.02 I 28.836,00 0,00 15.387,00 8.530,00 4.719,00 200,00 0,00 

  II 28.836,00 0,00 15.387,00 8.530,00 4.719,00 200,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 5.376,00 0,00 2.927,00 1.530,00 719,00 200,00 0,00 

  II 5.376,00 0,00 2.927,00 1.530,00 719,00 200,00 0,00 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,    41.392,00 0,00 1.392,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020   41.392,00 0,00 1.392,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 23.460,00 0,00 12.460,00 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

  II 23.460,00 0,00 12.460,00 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                  

71 Active nefinanciare I 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere si reamenajare Sectia Radioterapie a Spitalului Clinic Judetean I 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

de Urgentã Sf. Apostol Andrei II 4.600,00 0,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  
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58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 41.392,00 0,00 1.392,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 41.392,00 0,00 1.392,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă I 40.892,00 0,00 892,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

 Sf. Apostol Andrei II 40.892,00 0,00 892,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă I 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Sf. Apostol Andrei II 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 15.653,20 0,00 4.653,20 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

  II 15.653,20 0,00 4.653,20 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

Laborator microbiologie moleculară pentru evaluarea imunologică şi virusologică 

a I 14.000,00 0,00 3.000,00 7.000,00 4.000,00 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 14.000,00 0,00 3.000,00 7.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul de Boli Infectioase 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 

Creşterea eficienţei energetice pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă I 704,00 0,00 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Sf. Apostol Andrei II 704,00 0,00 704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Unitate Primiri Urgentã, Spitalul 

Clinic  I 62,20 
0,00 

62,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei  II 62,20 0,00 62,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Locuinte pentru tineri, destinate închirierii specialistilor din sãnãtate (utilitati, 

PUD, sa) 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 

Desfiintare pavilion administrativ Spitalul Clinic de Boli infectioase "Sf. Cuv. 

Parascheva" I 83,00 
0,00 

83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(lucrãri desfiintare, organizare santier, asistentã tehnicã) II 83,00 0,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Desfiintare garaj Spitalul Clinic de Boli infectioase "Sf. Cuv. Parascheva" I 34,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(proiectare, lucrãri desfiintare, organizare santier, asistentã tehnicã) II 34,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mãrirea capacitãtii instalatiei electrice ptr "Extindere si reamenajare Sectia 

Radioterapie I 286,00 
0,00 

286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a Spitalului Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei" II 286,00 0,00 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 3.420,80 0,00 3.206,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 3.420,80 0,00 3.206,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 
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71 Active nefinanciare I 386,00 0,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 386,00 0,00 386,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mobilier tip receptie   23,00 0,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Banchetã asteptare   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pat medical   150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Computer   85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitor supraveghere video   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ascensor hidraulic tip medical   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 2.820,80 0,00 2.820,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.820,80 0,00 2.820,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru 

Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Sf. Cuvioasa Parascheva" (PT, DE, DTOA, 

avize, acorduri)   

141,30 0,00 141,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare - Laborator microbiologie moleculară pentru evaluarea imunologică şi 

virusologică a 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                          - proiectare obiectiv investitie nou 

SF+PT+DE, avize, acorduri, autorizatie de constructie 

  224,00 0,00 224,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentaţie tehnico-economică - "Creşterea eficienţei energetice pentru 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei"  (PT, DE, DTOA, avize, 

acorduri)   

1.630,00 0,00 1.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate 

al Spitalului de Pneumoftiziologie (SF, avize, acorduri, DALI, expertizã tehnicã)   
8,50 0,00 8,50 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 (SF, avize, acorduri, 

DALI, expertizã tehnicã)   

8,50 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare şi dotare Ambulatoriu Integrat de Specialitate 

al Spitalului Orăşenesc Târgu Bujor (SF, avize, acorduri, DALI, expertizã 

tehnicã)   

8,50 0,00 8,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere, reabilitare, modernizare si dotare Unitate Primiri Urgentã, Spitalul 

Clinic  

Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei (DT, DALI, avize, acorduri, expertizã 

tehnicã, audit energetic)   

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Construire pavilion Pediatrie si modernizare Spital Orãsenesc Tg. Bujor  

 (DT, DALI, avize, acorduri, expertizã tehnicã)   
80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Consolidare Spitalul Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei   600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mãrirea capacitãtii instalatiei electrice ptr "Extindere si reamenajare Sectia 

Radioterapie  

a Spitalului Clinic Judetean de Urgentã Sf. Apostol Andrei"   

40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizarea si dotarea infrastructurii medicale din cadrul Spitalului de Boli 

Infectioase 

Sf. Cuv. Parascheva Galati  (DALI, PT, avize)   

30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 67.02 I 33.869,40 0,00 9.274,40 14.075,00 10.320,00 200,00 0,00 

  II 33.869,40 0,00 9.274,40 14.075,00 10.320,00 200,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 2.525,40 0,00 1.925,40 200,00 200,00 200,00 0,00 

  II 2.525,40 0,00 1.925,40 200,00 200,00 200,00 0,00 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 5.794,00 0,00 799,00 2.875,00 2.120,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 5.794,00 0,00 799,00 2.875,00 2.120,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 25.550,00 0,00 6.550,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

  II 25.550,00 0,00 6.550,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 5.932,00 138,00 799,00 2.875,00 2.120,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 5.932,00 138,00 799,00 2.875,00 2.120,00 0,00 0,00 

Restaurare si Amenajare Muzeul "Casa Colectiilor" (fosta Farmacie Tinc)  I 3.298,00 73,00 325,00 1.600,00 1.300,00 0,00 0,00 

  II 3.298,00 73,00 325,00 1.600,00 1.300,00 0,00 0,00 

Consolidare, restaurare si amenajare Muzeul "Casa Cuza Vodã" I 2.634,00 65,00 474,00 1.275,00 820,00 0,00 0,00 

  II 2.634,00 65,00 474,00 1.275,00 820,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 25.001,00 1,00 6.000,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

  II 25.001,00 1,00 6.000,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

Construcție Muzeul de Artã Vizualã Galati I 25.001,00 1,00 6.000,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

  II 25.001,00 1,00 6.000,00 11.000,00 8.000,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 

71 Active nefinanciare I 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Achizitie teren pentru reamenajarea sistemului defensiv roman Valul lui Traian   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 290,00 0,00 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoturism ptr. Biblioteca VA Urechia   80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Echipamente de încãlzire termicã ptr Biblioteca V.A.Urechia   210,00 0,00 210,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Restaurare si amenajare sediu Comisia Europeanã a Dunãrii (DT, DALI, alte 

studii)   
110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Crestearea eficientei energetice clãdire Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii 

(actualizare expertizã, audit energetic, reconstituire carte tehnicã)   
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 68.02 I 16.772,00 645,00 6.827,00 5.100,00 4.100,00 100,00 0,00 

  II 16.772,00 645,00 6.827,00 5.100,00 4.100,00 100,00 0,00 

51.02 Transferuri de capital I 318,00 0,00 18,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 318,00 0,00 18,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 16.454,00 645,00 6.809,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

  II 16.454,00 645,00 6.809,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 16.253,00 645,00 6.608,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

  II 16.253,00 645,00 6.608,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

Modernizare Centrul de Plasament nr. 2 I 1.253,00 645,00 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.253,00 645,00 608,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere capacitate cazare cu 50 de paturi UMS Gãnesti I 15.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

  II 15.000,00 0,00 6.000,00 5.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Executie scarã exterioarã pentru CP Iovan Iorgovan I 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 63,00 0,00 63,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 138,00 0,00 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 128,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 128,00 0,00 128,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masinã de gãtit cu 4 arzãtoare si cuptor electric (2 buc)   19,90 0,00 19,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Hotã de inox peofesionalã cu ventilator    4,50 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina de curãtat cartofi 15kg   4,80 0,00 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Robot tãiat legume si cutter    2,80 0,00 2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Pat medical mecanic cu 2 sectiuni ajustabile (29 buc)   44,60 0,00 44,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calandru pentru calcare rufe   9,50 0,00 9,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Uscãtor profesional dublu   12,30 0,00 12,30 0,00 0,00 0,00 0,00 

TV diagonala 120 cm (2 buc)   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina de spãlat rufe profesionalã 12 kg   24,60 0,00 24,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scarã exterioarã pentru C.P. Iovan Iorgovan (SF)   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 74.02 I 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de management integrat al deseurilor în judetul Galati (documentatie 

tehnicã, SF,   I 
2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

documentatie avize, acorduri, autorizatii, raport EIA, documentatie Aviz Natura 

2000, 

 studiu de fundamentare sa) II 

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Împădurire teren comuna Valea Mărului (în cadrul proiectului SMID)   0,00 0,00           

Reconstrucţie ecologică forestieră prin împădurire a terenurilor degradate 

aparţinând comunei Schela   
500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 80.02 I 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

55 Transferuri interne I 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.850,00 0,00 1.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 84.02 I 113.110,00 0,00 108.710,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

  II 113.110,00 0,00 108.710,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 
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58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 183.007,00 336,00 23.900,00 158.771,00 0,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 182.707,00 336,00 23.900,00 158.471,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 89.210,00 0,00 84.810,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

  II 89.210,00 0,00 84.810,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

58 Proiecte finanţate din fonduri nerambursabile (FEN) postaderare,  I 183.007,00 336,00 23.900,00 158.771,00 0,00 0,00 0,00 

 aferente perioadei de programare 2014-2020 II 182.707,00 336,00 23.900,00 158.471,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile I 72.167,00 205,00 9.962,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 

Vârlezi-Tg.Bujor-Umbrãresti-Viile-Fârtãnesti-Foltesti (DJ 242) (FEDR) II 72.167,00 205,00 9.962,00 62.000,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile I 68.237,00 126,00 7.970,00 60.141,00 0,00 0,00 0,00 

Matca-Valea Mãrului-Cudalbi-Slobozia Conachi-Smârdan (DJ 251) (FEDR) II 68.237,00 126,00 7.970,00 60.141,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe traseul I 42.603,00 5,00 5.968,00 36.630,00 0,00 0,00 0,00 

Buciumeni-Nicoresti-Cosmesti-Movileni-Barcea (DJ 252) (FEDR) II 42.303,00 5,00 5.968,00 36.330,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 22.225,00 0,00 17.825,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

  II 22.225,00 0,00 17.825,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare DJ 251 G, km 6+700 - 8+200 şi km 8+800 - 11+800,  I 1.043,00 803,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Valea Mărului - Vârlezi, judeţul Galaţi II 1.043,00 803,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Realizare sistem de supraveghere video a traficului rutier de pe drumurile I 153,00 53,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

judeţene aparţinând judeţului Galaţi II 153,00 53,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare si consolidare poduri si podete (studii geotehnice) I 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.125,00 0,00 1.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pod din beton armat L=6,00 m pe DJ 240A în localitatea Cerţeşti, judeţul  I 925,00 365,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Galaţi II 925,00 365,00 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizare drumuri judeţene în judeţul Galaţi I 15.961,00 61,00 11.500,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

  II 15.961,00 61,00 11.500,00 4.400,00 0,00 0,00 0,00 

Calamitãti octombrie 2016 (HG 975/23.12.2016) I 4.059,00 59,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 4.059,00 59,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Platformã cântãrire pentru cântar mobil 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 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 44.980,00 0,00 44.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 44.980,00 0,00 44.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Refacere pod la Valea Mãrului peste Valea Gãunoasa pe DJ 251 si refacere zonã 

pod/Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii regionale de transport între 

localitãţile Valea Mãrului – Corni (DJ 251C, DJ 251G şi pod peste Valea 

Gãunoasa) I 

1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(pod nou cu expertizã, DALI, PT, avize si executie) II 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitare tronsoane DJ 242B Beresti-Târgu Bujor si DJ 251 Tecuci-Matca  I 43.034,00 0,00 43.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 43.034,00 0,00 43.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile  I 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Corod-Drãguseni DJ 251A II 58,00 0,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între localitãtile  I 150,80 0,00 150,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Pechea-Rediu-Cuca-Fârtãnesti-Mãstãcani DJ 255 II 150,80 0,00 150,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional I 13,60 0,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

pe traseul Ivesti-Grivita DJ 254 II 13,60 0,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe  I 13,60 0,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

pe drumul judetean DJ 242A II 13,60 0,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 

Modernizare si extindere variantã ocolitoare a municipiului Galati I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 22.005,00 0,00 22.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 22.005,00 0,00 22.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

a. achizitii de imobile                 

71 Active nefinanciare I 12.720,00 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.720,00 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Achizitie bunuri imobiliare ptr "Modernizare si extindere variantã ocolitoare a 

 municipiului Galati"   12.720,00 0,00 12.720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 9.285,00 0,00 9.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 9.285,00 0,00 9.285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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:   

8.696,00 0,00 8.696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Modernizare si extindere variantã ocolitoare a 

 municipiului Galati (studiu geotehnic, PT, Raport  EIA)   
50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 251B (DALI, studii teren, 

avize)   
250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 253 (DALI, studii teren, 

avize)   
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 240 (DALI, studii teren, 

avize)   
200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitãtile Corod-Drãguseni (DJ 251A) (proiect tehnic si detalii de executie,   
1.321,00 0,00 1.321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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verificare tehnicã ) 

  - Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional între 

localitãtile Pechea-Rediu-Cucu-Fãrtanesti-Mãstãcani (DJ 255)  (servicii de 

proiectare PT, DDE, DTOA, verificare proiect)   

2.335,00 0,00 2.335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Documentatie tehnico-economicã "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii 

de 

transport regional pe drumul judetean DJ 242A" (actualizare și revizuire)   

117,00 0,00 117,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Documentatie tehnico-economicã "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii 

de 

transport regional pe traseul Ivesti-Grivita DJ 254"  (actualizare și revizuire)   

33,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Reabilitare si consolidare poduri si podete (DALI)   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Podete pentru acces la proprietãti (SF)   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 - Reabilitare/modernizare drumuri judetene (expertizã tehnicã, documentatie 

avizare lucrãri)   
160,00 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  - Documentatii cadastrale si alte cheltuieli pentru drumuri   3.950,00 0,00 3.950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. Reabilitare si modernizare drum judetean de interes transfrontalier DJ 251E 

(expertizã tehnicã, DALI/SF, avize, autorizatii, studii de teren)   
85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. Documentatie tehnico-economicã "Reabilitarea si modernizarea infrastructurii 

de 

transport regional pe traseul Bãneasa-Rogojeni" (DJ 242D) (PT, expertizã 

tehnicã, elaborare DALI, documentatie avizare si studii teren, Raport EIA)   

194,00 0,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.Dezvoltarea si îmbunãtãtirea sistemelor de transport cu scopul de a promova 

mobilitatea durabilã la nivel regional si local în judetul Galati (studiu de trafic, 

studiu de oportunitate)   

310,00 0,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 10 VENITURI PROPRII I 34.470,40 575,00 19.014,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

     din care: II 34.470,40 575,00 19.014,40 5.385,00 5.006,00 4.490,00 0,00 

CAPITOL 54.10 I 8.586,00 0,00 2.226,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

  II 8.586,00 0,00 2.226,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 8.586,00 0,00 2.226,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

  II 8.586,00 0,00 2.226,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 6.587,00 0,00 227,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

  II 6.587,00 0,00 227,00 2.120,00 2.120,00 2.120,00 0,00 

Amenajare Zãtun (foisoare, toaleta,spãlãtor) I 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 70,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Realizare canal drenor la baza de agrement cu spcific pescãresc Balta Zãtun I 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Sistem de semnalizare la incendiu la Baza de agrement Zãtun I 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Extindere parcare la Baza de agrement Zãtun I 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 1.999,00 0,00 1.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.999,00 0,00 1.999,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 759,00 0,00 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 759,00 0,00 759,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoutilitarã cu structura metalicã deschisã   140,00 0,00 140,00 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 

Copiator   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimantã color CISS multifunctionalã   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 1.155,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.155,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare "Realizare canal drenor la baza de agrement cu specfic pescãresc la 

Balta Zãtun"   
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 "Parc tematic aventura Pãdurea Gârboavele" (elaborare documentație tehnică, 

faza PT, DE, DTOA, elaborare Master Plan turism)   
688,00 0,00 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

"Actiuni de protectie si reconstructie a mediului în Pãdurea Gârboavele, judetul 

Galati" (SF/DALI si studii teren, studiu hidrologic, documentatie avize, acorduri 

si schimbare tip acumulare, elaborare documentație tehnică, faza PT, DE, DTOA, 

expertizã tehnicã)   

400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare Sistem de semnalizare la incendiu la baza de agrement cu specific 

pescãresc la Balta Zãtun (SF/DALI si studii teren, expertizã tehnicã)   
2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Realizare proiect tehnic extindere parcare baza de agrement Zãtun (SF/DALI si 

studii teren, expertizã tehnicã)   
10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect tehnic "Amenajare Zãtun" (SF, DALI, avize, acorduri, PT, DE, sa)   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect ptr. "Reparatii capitale gard baza de agrement Zãtun" (SF, DALI, avize, 

acorduri, PT, DE, sa)   
5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare spatiu agrement Pãdurea Gârboavele (expertizã tehnicã, SF, DALI,  

studii teren)   
30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor                 

71 Active nefinanciare I 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Reparatii capitale gard baza de agrement Zãtun   80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente Microsoft Office    5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 66.10 I 20.322,00 0,00 14.801,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

  II 20.322,00 0,00 14.801,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 20.322,00 0,00 14.801,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

  II 20.322,00 0,00 14.801,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 5.531,00 0,00 10,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

  II 5.531,00 0,00 10,00 2.265,00 1.886,00 1.370,00 0,00 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sf. Apostol Andrei - Extindere, amenajare,  I 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

modernizare, dotare spaţii arhivă II 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 14.791,00 0,00 14.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 14.791,00 0,00 14.791,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 12.006,00 0,00 12.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 12.006,00 0,00 12.006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Usa radiologie   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoclav (2 buc)   77,00 0,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf   14,00 0,00 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrifuga   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf doppler portabil   35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter complet echipat compatibil cu trusa laringoscopie Storz   35,93 0,00 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter complet echipat compatibil cu histeroscop Wolf   35,93 0,00 35,93 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocauter mono/bipolar   123,00 0,00 123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa de operatie    1.092,00 0,00 1.092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lampa scialitica cu 2 brate   111,00 0,00 111,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lampa scialitica mobila cu picior   46,41 0,00 46,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autorefractometru cu keratometru electronic   24,91 0,00 24,91 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monitor functii vitale    205,12 0,00 205,12 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf portabil   48,79 0,00 48,79 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf portabil   72,24 0,00 72,24 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tonometru non contact   27,67 0,00 27,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autoclav sterilizare fãrã uscare, model vertical, volum 110 litri   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat de developat filme (1 buc)   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalatie de sterilizare automatã (1 buc)   135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DapMetru-sistem de mãsurare a dozei de radiatii la pacient (4 buc)   52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem de supraveghere video   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calandru electric   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lavoar apã sterilã   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Phmetru   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Nefelometru   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Microbuz transport persoane   135,00 0,00 135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina de curatat cartofi    7,20 0,00 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Feliator inox alimente   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dozimetre pentru radioterapie   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sterilizator minim 700 litri cu statie de  osmoza inversa    395,80 0,00 395,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipament suport de firmware pentru 5 ani FortiCare 8x5 pentru FortiGate   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipament Firewall FortiGate 100D    11,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dermatoscop   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Statie tratare apa prin osmoza inversa cu 2 membrane    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Calandru profesional industrial cu benzi    92,00 0,00 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gril inox electric    6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa ginecologica    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cardiotocograf   180,00 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aspirator chirurgical    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Linie endoscopie urologica joasa    300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat automat pentru acoperirea pantofilor    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masa ginecologica chirurgicala    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combina de electroterapie cu 2 canale    65,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Combine aparate de terapie cu ultrasunete    60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agitator  trombocite   40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrifuga cu 48 de locuri    110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Electrocardiograf portabil    20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Lampa scialitica cu 2 brate   37,00 0,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Defibrilator bifazic cu trol    50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf doppler color 3D   376,00 0,00 376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat radiologie cu scopie si grafie   3.300,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aparat radiologie cu brat mobil   1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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 

Videoendoscop compatibil cu sistemul de videoendoscopie Pentax   124,00 0,00 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Storage 8-10 TB   60,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Server   100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Scaner fata verso   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Switch 10gbps cu uplink 10gb   75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Switch Fibra Optic 24 porturi   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Imprimanta fata/verso   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina de curatat radacinoase   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tigaie basculanta electrica de 120 litri   42,00 0,00 42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina de gatit profesionala cu 8 ochiuri si 2 cuptoare   110,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masina de spalat profesionala 30 kg   57,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipament medical de screening auditiv prin otoemisiuni acustice (1 buc)   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Echipament medical de screening auditiv prin otoemisiuni acustice (2 buc)   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ecograf doppler portabil medicină internă   35,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem alarmare împotriva efractiei   4,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Robot de curãtat legume   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Server   47,00 0,00 47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Concentrator oxigen (4 buc)   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Centrifugã   20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Actualizare documentatie tehnicã ptr "Consolidare Corp E - Bucãtãrie"   30,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Documentatie ptr obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu ptr întreg 

ansamblul de 

clãdiri ce formeazã Spitalul Clinic de Urgentã "Sf. Apostol Andrei   

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiectare clãdire ptr relocare serviciu Prosectura Medicina Legala 

Sãnãtatea 38 si Sãntatea 60   
150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor               0,00 

71 Active nefinanciare I 2.405,00 0,00 2.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 2.405,00 0,00 2.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente (semnãturi electronice, antivirus)    3,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidarea terenului în vederea combaterii fenomenului de alunecare si 

expertizarea clãdirii afectate "Spãlãtorie, bloc alimentar si compartiment 

sterilizare Spital Tg. Bujor"   

1.087,00 0,00 1.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inlocuirea acoperişului la clădirea ""Adminsitraţie, farmacie şi laborator analize 

medicale"   
436,00 0,00 436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Reparatii capitale pentru reabilitare etaj 1, tronson CDE    200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Reparatii capitale bloc nasteri si internari    200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R.K. Reabilitare laborator clinic   256,00 0,00 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

R.K. Etaj 7, tronson ABC   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licente   200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Certificate digitale (semnãtura  electronicã) (25 buc)   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licentã ptr echipament router-firewall tip fortigate   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licentã utilizare software GPS (3 buc)   2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 67.10 I 5.250,40 575,00 1.975,40 900,00 900,00 900,00 0,00 

  II 5.250,40 575,00 1.975,40 900,00 900,00 900,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 5.250,40 575,00 1.975,40 900,00 900,00 900,00 0,00 

  II 5.250,40 575,00 1.975,40 900,00 900,00 900,00 0,00 

A. Obiective (proiecte) de investiţii în continuare                 

71 Active nefinanciare I 3.345,00 575,00 70,00 900,00 900,00 900,00 0,00 

  II 3.345,00 575,00 70,00 900,00 900,00 900,00 0,00 

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii (demolare serã plante veche) I 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grup sanitar Casa Memorialã "Costache Negri" I 600,00 575,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 600,00 575,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Grup sanitar Casa Ruralã "Ion Avram Dunãreanu" I 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B. Obiective (proiecte) de investiţii noi                  

71 Active nefinanciare I 701,00 0,00 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 701,00 0,00 701,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Executie racord gaze pentru centrala termicã Complexul Muzeal de Stiintele 

Naturii I 
190,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 190,00 0,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Transformare punct termic în centralã termicã la Complexul Muzeal de Stiintele 

Naturii I 
511,00 0,00 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 511,00 0,00 511,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 1.204,40 0,00 1.204,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 1.204,40 0,00 1.204,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 821,00 0,00 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 821,00 0,00 821,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Orgã electronicã (2 buc)   25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Amplificator sunet (2 buc)   7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Cabina pazã (2 buc)   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Statie graficã   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Contrabas   8,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acvarii pentru expunere cãluti de mare si meduze (2 buc)   314,00 0,00 314,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Panou interactiv multi-touch de mari dimensiuni   157,00 0,00 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sisteme de realitate virtualã 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 

Chiller pentru sistem climatizare clãdire Muzeul de Stiinte Naturale   225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

c. cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate si alte studii                 

71 Active nefinanciare I 213,40 0,00 213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 213,40 0,00 213,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect instalatie gaze naturale Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   29,00 0,00 29,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Expertizã tehnicã si documentatie tehnicã DALI ptr modernizare acvarii   6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Elaborare studiu geotehnic   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Expertizã tehnicã clãdire Centrul Cultural "Dunãrea de Jos"   10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Amenajare salã spectacol Centrul Cultural Dunãrea de Jos (expertizã, SF)   27,40 0,00 27,40 0,00 0,00 0,00 0,00 

Consolidare si reabilitare clãdire administrativã veche din incinta Grãdinii 

Zoologice  

(PT, avize, sa)   

28,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Clãdire didacticã ptr. plante exotice (SF, alte studii, sa)   90,00 0,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Proiect instalatie centralã termicã  Complexul Muzeal de Stiintele Naturii   13,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

e. alte cheltuieli asimilate investitiilor         0,00 0,00 0,00 0,00 

71 Active nefinanciare I 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  II 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta soft spectacol Planetariu    22,00 0,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft ACP Observatory Control Basic   5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft PinPoint Astrometric Engine and Visual Astrometry Tools   2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft Binary Maker 3.0   1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Soft-uri intercative de prezentare in Expozitia temporarã (10 buc)   50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aplicatie software pentru Panou interactiv multi-touch   15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aplicatie software pentru Sistemele de realitate virtualã (VR)* (2 buc)   68,00 0,00 68,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Sistem operare Windows 10 Home    4,90 0,00 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 

Licenta Adobe Photoshop CC   2,10 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

CAPITOL 68.10 I 312,00 0,00 12,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 312,00 0,00 12,00 100,00 100,00 100,00 0,00 
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71 Active nefinanciare I 312,00 0,00 12,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 312,00 0,00 12,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

C. Alte cheltuieli de investiţii                  

71 Active nefinanciare I 312,00 0,00 12,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 312,00 0,00 12,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

b. dotari independente                 

71 Active nefinanciare I 312,00 0,00 12,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

  II 312,00 0,00 12,00 100,00 100,00 100,00 0,00 

Robot de bucãtãrie   4,70 0,00 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

Masinã de curãtat cartofi   7,30 0,00 7,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
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HOTĂRÂREA NR. 260 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea proiectului „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor” şi a obligațiilor 
ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, pentru implementarea acestuia 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.503/19.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice pentru Axa prioritară 4: Incluziunea socială și 
combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9 - Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de 
discriminare, Prioritatea de investiții 9.iv - Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, 
inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 
2014 – 2020; 

Având în vedere adresa nr. 57057/12.11.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Galați, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 26254/12.11.2018; 

Având în vedere adresa nr. 4349/LOV/09.11.2018 a Ministerului Muncii și Justiției Sociale, înregistrată la 
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 26236/12.11.2018; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), lit. e) și lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. a), pct. 2 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”. 
 

Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. (1) Se aprobă alocarea cofinanțării în cuantum de 1.853.312,45 lei, reprezentând contribuția de 2% din 

bugetul proiectului aferent Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. 
(2) Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare 

activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
care răspunde şi de punerea în aplicare a acesteia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT 

(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri) 

(Model recomandat) 
 
Art. 1. Părţile 

Art. 1. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cu sediul în B-dul General Gheorghe Magheru nr. 7, Sector 1, 
București, codul fiscal 33124978 având calitatea de Lider parteneriat/Partener 1, 

Art. 2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, cu sediul în Bacău, str. Condorilor nr. 2, cod poştal 600302, codul 
fiscal 8550000, având calitatea de membru 1 MySMIS/Partener 2,  

Art. 3. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, cu sediul în Piteşti, Calea Drăgăşani nr. 8, cod poştal 110347, codul 
fiscal 9742496, având calitatea de membru 2 MySMIS/Partener 3,  

Art. 4. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brăila, cu sediul în Brăila, Str. Ghioceilor nr. 8, cod poştal 810223, codul 
fiscal 17093659, având calitatea de membru 3 MySMIS/Partener 4,  

Art. 5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, cu sediul în Botoşani, Str. Maxim Gorki nr. 4, codul fiscal 
17093020, având calitatea de membru 4 MySMIS/Partener 5,  

Art. 6. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, cu sediul în Constanţa, str. Decebal nr. 22, cod poştal 900665, 
codul fiscal 16762887, având calitatea de membru 5 MySMIS/Partener 6,  

Art. 7. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, Str. I C Vissarion nr. 1, cod poştal 
130011, codul fiscal 9641718, având calitatea de membru 6 MySMIS/Partener 7,  
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Art. 8. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Iuliu Maniu nr. 18, cod poştal 330182, 
codul fiscal 9819433, având calitatea de membru 7 MySMIS/Partener 8,  

Art. 9. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Maramureș, cu sediul în Baia Mare, Str. Banatului nr.1, codul fiscal 
15331312, având calitatea de membru 8 MySMIS/Partener 9,  

Art. 10. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Neamț, cu sediul în Piatra Neamţ, str. Alexandru cel Bun nr. 11, cod poştal 
610004, codul fiscal 9648872, având calitatea de membru 9 MySMIS/Partener 10,  

Art. 11. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova, cu sediul în Ploieşti, Şos. Vestului nr. 14-16, codul fiscal 9770267, 
având calitatea de membru 10 MySMIS/Partener 11,  

Art. 12. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sălaj, cu sediul în Zalău, Str. Unirii nr. 20,  cod poştal 450059, codul fiscal 
17090997, având calitatea de membru 11 MySMIS/Partener 12,  

Art. 13. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, cu sediul în Satu Mare, Str. Corvinilor nr. 18, cod poştal 440080, 
codul fiscal 15418983, având calitatea de membru 12 MySMIS/Partener 13,  

Art. 14. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, cu sediul în Timişoara, Piaţa Regina Maria nr. 3, cod poştal 300004, 
codul fiscal 17090636, având calitatea de membru 13 MySMIS/Partener 14,  

Art. 15. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vrancea, cu sediul în Focşani, Bd. Gării nr. 13,  cod poştal 620104, codul 
fiscal 17101530, având calitatea de membru 14 MySMIS/Partener 15, 

Art. 16. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 5, cu sediul în Bucureşti, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, Sector 5, 
codul fiscal 17104480, având calitatea de membru 15 MySMIS/Partener 16,  

Art. 17. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, cu sediul în Vaslui, Şos. Naţională Vaslui-Iaşi nr.1, cod poştal 
730003, codul fiscal 17095927, având calitatea de membru 16 MySMIS/Partener 17,  

Art. 18. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți, cu sediul în Drobeta Turnu Severin, str. Traian nr. 89, cod poştal 
220132, codul fiscal 10099816, având calitatea de membru 17 MySMIS/Partener 18,  

Art. 19. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, cu sediul în Galaţi, str. Brăilei nr. 138B, cod poştal 800366, codul 
fiscal 17094425, având calitatea de membru 18 MySMIS/Partener 19,  

Art. 20. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3, cu sediul în Bucureşti, str. Parfumului nr. 2-4, cod poştal 030167, 
Sector 3, codul fiscal 16762836, având calitatea de membru 19 MySMIS/Partener 20,  

Art. 21. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 4, cu sediul în Bucureşti, Șos. Olteniței nr. 252-254, bl. 151, parter, 
cod poştal 041334, Sector 4, codul fiscal 17226151, având calitatea de membru 20 MySMIS/Partener 21,  

Art. 22. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. Gavrilov Corneliu nr. 120, cod poştal 
820119, codul fiscal 9574414, având calitatea de membru 21 MySMIS/Partener 22,  

Art. 23. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, cu sediul în Alba Iulia, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 68, cod 
poştal 510207, codul fiscal 9266163, având calitatea de membru 22 MySMIS/Partener 23, 

Art. 24. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, cu sediul în Slatina, Str. Drăgăneşti nr. 7, codul fiscal 9746625, având 
calitatea de membru 23 MySMIS/Partener 24,  

Art. 25. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, cu sediul în str. Cernişoara, nr. 38-40 (zona Piaţa Gorjului), Sector 
6, codul fiscal 17300924, având calitatea de membru 24 MySMIS/Partener 25,  

Art. 26. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, B-dul T. Vladimirescu nr. 28, cod 
poştal 240191, codul fiscal 17087924, având calitatea de membru 25 MySMIS/Partener 26,  

Art. 27. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, cu sediul în Iaşi, Str. Vasile Lupu nr. 57 A, cod poştal 700309, codul 
fiscal 9899076, având calitatea de membru 26 MySMIS/Partener 27,  

Art. 28. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, cu sediul în Slobozia, Str. C.D Gherea nr. 1, cod poştal 920033, 
codul fiscal 9670462, având calitatea de membru 27 MySMIS/Partener 28,  

Art. 29. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, cu sediul în Craiova, Str. N. Titulescu nr. 22, cod poştal 200134, codul 
fiscal 17104359, având calitatea de membru 28 MySMIS/Partener 29,  

Art. 30. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, cu sediul în Tg. Mures, Str. Trebely nr. 7, cod poştal 540081, codul 
fiscal 9719809, având calitatea de membru 29 MySMIS/Partener 30,  

Art. 31. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Teleorman, cu sediul în Alexandria, Str. Dunării nr. 7, cod poştal 140002, 
codul fiscal 17094026, având calitatea de membru 30 MySMIS/Partener 31,  

Art. 32. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, cu sediul în Suceava, B-dul George Enescu nr. 16, cod poştal 
720231, codul fiscal 9876765, având calitatea de membru 31 MySMIS/Partener 32,  

Art. 33. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, cu sediul în Târgu Jiu, Str. Siretului, nr. 24, codul fiscal 9247854, 
având calitatea de membru 32 MySMIS/Partener 33,  

Art. 34. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2, cu sediul în Bucureşti, Str. Olari nr. 15 (fost nr. 11-13), Sector 2, 
codul fiscal 17093691, având calitatea de membru 33 MySMIS/Partener 34,  

Art. 35. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, cu sediul în Buzău, str. Bistriţei nr. 41, cod poştal 120212, codul 
fiscal 17091470, având calitatea de membru 34 MySMIS/Partener 35,  

Art. 36. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Covasna, cu sediul în Sf. Gheorghe, Str. Presei nr. 8 A, cod poştal 520008, 
codul fiscal 9832041, având calitatea de membru 35 MySMIS/Partener 36,  

Art. 37. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita, cu sediul în Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii nr. 5, cod poştal 
530140, codul fiscal 9798918, având calitatea de membru 36 MySMIS/Partener 37,  

Art. 38. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Caraș Severin, cu sediul în Reşiţa, Aleea Trei Ape nr. 4, cod poştal 320191, 
codul fiscal 9759188, având calitatea de membru 37 MySMIS/Partener 38,  

Art. 39. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1, cu sediul în Bucureşti, Bd. Mareşal  Averescu nr. 17, Sector 1, 
codul fiscal 15318810, având calitatea de membru 38 MySMIS/Partener 39,  

Art. 40. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, cu sediul în Giurgiu, Şos. Alexandriei nr. 7-9, cod poştal 080622, 
codul fiscal 9902350, având calitatea de membru 39 MySMIS/Partener 40,  

Art. 41. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. Sucevei, nr. 1-3, cod poştal 
420099, codul fiscal 8883551, având calitatea de membru 40 MySMIS/Partener 41,  

Art. 42. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad, cu sediul în Arad, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14, cod poştal 310134, 
codul fiscal 17090393, având calitatea de membru 41 MySMIS/Partener 42,  

Art. 43. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, cu sediul în Cluj Napoca, Str. G-ral Eremia Grigorescu nr.37-39, cod 
poştal 400304, codul fiscal 5013699, având calitatea de membru 42 MySMIS/Partener 43,  

Art. 44. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, cu sediul în Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 2 cod poştal 550179, codul 
fiscal 9753096, având calitatea de membru 43 MySMIS/Partener 44,  

Art. 45. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu sediul în Braşov, Str. Iuliu Maniu nr. 6, cod poştal 500091, codul 
fiscal 9870339, având calitatea de membru 44 MySMIS/Partener 45,  

Art. 46. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov, cu sediul în Voluntari, B-dul Voluntari nr. 94-96, codul fiscal 
17093675, având calitatea de membru 45 MySMIS/Partener 46,  

Art. 47. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, cu sediul în Oradea, Str. Feldioarei, nr. 13, cod poştal 410475, codul 
fiscal 17091429, având calitatea de membru 46 MySMIS/Partener 47,  

Art. 48. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, cu sediul în Călăraşi, Str. Bărăganului nr. 1, cod poştal 910105, 
codul fiscal 17157183, având calitatea de membru 47 MySMIS/Partener 48,  

 
au convenit următoarele: 
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Art. 2. Obiectul 

 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum 

şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: Team – UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor, care 
este depus în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de 
investiție 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, 
apel de proiecte POCU/480/4/19/19/Operațiune compozită OS. 4.5, 4.14 - Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea 
rețelei de asistenți maternali. 

 
(2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

 
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul 

prezentului Acord de Parteneriat. 
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. 
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea 

conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea a AMPOCU/OIPOCU 
responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la 
data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că poate fi reziliat contractul de finanțare prin decizia 
AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia unui tribunal arbitral/unei instanţe judecătoreşti şi fără 
îndeplinirea altor  formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de 
finanțare. 

 
Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

 
Art. 1. Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este documentul principal în 

stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 
 

  Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

  

Lider de proiect (Partener 1) 

 

A1 - Dezvoltarea și introducerea de instrumente/proceduri/mecanisme etc. în domeniul 

asistenţei sociale destinate activității asistenților maternali, servicii alternative la îngrijirea în 

instituții a copiilor, precum și în vederea asigurării tranziției copiilor și tinerilor de la 

îngrijirea în instituții la îngrijirea în comunitate – cu următoarele subactivităţi: 
SA1.1 Elaborarea unui set de proceduri operaţionale destinat activității desfășurate de 
asistenţii maternali. 
SA1.2 Organizarea de seminarii de consultare și instruite, în scopul aplicării unitare a setului 
de proceduri create. 
SA1.3 Crearea și dezvoltarea la nivel național a unei platforme digitale, care să conțină 
module de tip e- learning, module de educație digitală și baze de date relevante pentru rețeaua 
de asistență maternală și personal specializat din sistem. 
A2 -  Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și 

personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a 

copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie, cu următoarele 
subactivităţi: 
SA2.1 Elaborarea programului de formare profesională continuă și a suportului de curs, 
autorizat ANC, inclusiv a curriculelor modulelor din cadrul programului, destinat formării 
profesionale continue a asistenților maternali. 
SA2.2 Înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului țintă). 
SA2.3 Desfășurare curs de formare, pe module specifice și certificarea participanților. 
A3  - Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali, cu următoarele subactivităţi: 
SA3.1  Derularea unei campanii de informare și conștientizare, în vederea atragerii de asistenți 
maternali. 
A4 - Managementul proiectului, cu următoarele subactivităţi: 
SA4.1 Informare și publicitatea proiectului. 
SA4.2 Achiziționarea produselor și serviciilor necesare bunei implementări a proiectului. 
SA4.3 Managementul proiectului. 
Resurse umane implicate:  

Manager proiect, Responsabili implementare la nivel național, Responsabil financiar, 
Responsabil achiziții, Consilier juridic, Asistent manager 
Resurse materiale proprii puse la dispoziția proiectului:  

- Sediu implementare proiect – situat în Municipiul București, B-dul General Gheorghe 
Magheru nr.7, sector 1.  
- Dotări IT: 4 desktop-uri, 1 multifuncțională, servere.  
- Mobilier: birouri de lucru, fișete pentru depozitare.  
- Comunicații: telefon, fax, internet etc. 
Resurse materiale achiziționate în cadrul proiectului: 

Multifuncționale, echipamente IT și licențe office, materiale consumabile 

  

Partener 2 

 

A2 - Susținerea programului de formare profesională destinat asistenților maternali și 

personalului specializat din cadrul instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției speciale a 

copilului separat de familie și al prevenirii separării copilului de familie, cu următoarea 
subactivitate: 
SA2.2 Înscrierea cursanților și formarea grupelor (selecția grupului țintă). 

 
A3  - Dezvoltarea rețelei de asistenți maternali, cu următoarele subactivităţi: 
SA3.2. Identificarea, recrutarea şi asigurarea cheltuielilor salariale pentru persoanele 
aparţinând grupului țintă și care vor fi nou angajate pe perioada de implementare a 
proiectului. 
SA3.3. Finanțarea cheltuielilor salariale aferente remuneraţiei asistenţilor maternali existenţi 
în sistem din anul 2014 până în anul 2018 şi a celor nou angajaţi începând cu anul 2019. 
 
A4 - Managementul proiectului, cu următoarele subactivităţi: 
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SA4.2 Achiziționarea produselor și serviciilor necesare bunei implementări a proiectului. 
 
Resurse materiale proprii puse la dispoziția proiectului de Partener: 

- Sedii implementare proiect.  
- Mobilier: birouri de lucru, fișete pentru depozitare.  
- Comunicații: telefon, fax, internet etc. 
 
Resurse materiale achiziționate în cadrul proiectului: 

Materiale consumabile 
 

  Partener 3  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 4  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 5  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 6  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 7  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 8  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 9  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 10  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 11  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 12  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 13  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 14  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 15  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 16  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 17  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 18  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 19  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 20  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 21  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 22  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 23  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 24  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 25  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 26  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 27  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 28  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 29  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 30  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 31  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 32  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 33  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 34  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 
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  Partener 35  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 36  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 37  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 38  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 39  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 40  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 41  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 42  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 43  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 44  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 45  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 46  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 47  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

  Partener 48  Idem Partener 2 + Toţi partenerii vor derula aceleași activităţi 

 
a) Pentru activitățile desfășurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin. (1), Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum urmează: 
 

Organizaţia Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada 
proiectului*    [lei] 

Liderul de parteneriat / Partener 1 206,928,115.03 

Partener 2 74,588,059.77 

Partener 3 39,432,014.96 

Partener 4 31,088,079.20 

Partener 5 65,505,216.69 

Partener 6 70,043,632.79 

Partener 7 46,281,054.73 

Partener 8 30,826,995.31 

Partener 9 68,625,875.65 

Partener 10 71,380,840.52 

Partener 11 82,532,545.01 

Partener 12 25,846,685.29 

Partener 13 56,353,766.00 

Partener 14 114,244,392.75 

Partener 15 92,223,693.93 

Partener 16 19,102,950.00 

Partener 17 202,767,005.23 

Partener 18 29,930,785.74 

Partener 19 92,665,241.45 

Partener 20 29,089,005.01 

Partener 21 21,476,805.48 

Partener 22 47,383,103.98 

Partener 23 21,848,556.60 

Partener 24 60,875,941.20 

Partener 25 14,640,047.00 

Partener 26 54,334,784.46 

Partener 27 154,895,129.77 

Partener 28 20,572,293.71 

Partener 29 53,915,966.00 

Partener 30 40,782,328.25 

Partener 31 35,153,568.70 

Partener 32 83,815,658.23 

Partener 33 28,694,448.08 

Partener 34 21,339,852.00 

Partener 35 48,317,327.77 

Partener 36 30,926,212.84 

Partener 37 42,517,891.19 

Partener 38 78,287,898.85 

Partener 39 21,280,822.93 

Partener 40 44,214,564.24 

Partener 41 30,304,904.38 

Partener 42 19,299,448.47 

Partener 43 31,518,915.53 
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Partener 44 32,195,515.25 

Partener 45 28,664,074.73 

Partener 46 29,845,221.21 

Partener 47 60,434,262.46 

Partener 48 50,171,113.95 

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a proiectului) 2,657,162,612.32 

 
Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare. 
 

Art. 1. Partenerii vor asigura contribuția proprie la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea de finanțare și în prezentul acord. 
 

 Organizația  Contribuția (unde este cazul) 

 Lider de proiect (Partener 1)  32,207,660.27 

   15,56% 

 
  Partener 2  

1,491,769.77 
2% 

 
Partener 3  

788,646.96 
2% 

 
Partener 4  

621,770.20 
2% 

 
Partener 5  

1,310,111.69 
2% 

 
Partener 6  

1,400,880.79 
2% 

 
Partener 7  

925,628.73 
2% 

 
Partener 8  

616,547.31 
2% 

 
Partener 9  

1,372,525.65 
2% 

 
Partener 10  

1,427,625.52 
2% 

 
Partener 11  

1,650,660.01 
2% 

 
Partener 12  

516,941.29 
2% 

 
Partener 13  

1,127,082.00 
2% 

 
Partener 14  

2,284,894.75 
2% 

 
Partener 15  

1,844,482.93 
2% 

 
Partener 16  

382,068.00 
2% 

 
Partener 17  

4,055,348.23 
2% 

 
Partener 18  

598,622.74 
2% 

 
Partener 19  

1,853,312.45 
2% 

 
Partener 20  

581,788.01 
2% 

 
Partener 21  

429,543.48 
2% 

 
Partener 22  

947,669.98 
2% 

 
Partener 23  

436,978.60 
2% 

 
Partener 24  

1,217,526.20 
2% 

 
Partener 25  

292,807.00 
2% 

 
Partener 26  

1,086,702.46 
2% 

 
Partener 27  

3,097,909.77 
2% 

 
Partener 28  

411,454.71 
2% 

 
Partener 29  

1,078,325.00 
2% 

 
Partener 30  

815,653.25 
2% 

 
Partener 31  

703,079.70 
2% 

 Partener 32  1,676,320.23 
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2% 

 
Partener 33  

573,895.08 
2% 

 
Partener 34  

426,802.00 
2% 

 
Partener 35  

966,355.77 
2% 

 
Partener 36  

618,531.84 
2% 

 
Partener 37  

850,366.19 
2% 

 
Partener 38  

1,565,765.85 
2% 

 
Partener 39  

425,623.93 
2% 

 
Partener 40  

884,296.24 
2% 

 
Partener 41 

 
606,105.38 

2% 

 
Partener 42 

 
385,998.47 

2% 

 
Partener 43 

 
630,386.53 

2% 

 
Partener 44 

 
643,920.25 

2% 

 
Partener 45 

 
573,288.73 

2% 

 
Partener 46 

 
596,910.21 

2% 

 
Partener 47 

 
1,208,692.46 

2% 

 
Partener 48 

 
1,003,430.95 

2% 

 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 
 
Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează 
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.  
 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect 

A. Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de Parteneriat (beneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de 

proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și a altor documente necesare implementării proiectului și 

executării contractului de finanțare. 

 
B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite  Cererea de finanţare în sistemul electronic.  

(3) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art. 2013 și următoarele din Codul 

civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta membrii 

Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului de finanțare. 

(4) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat  reprezintă şi acţionează în numele Parteneriatului în scopul 
executării Contractului de finanțare şi va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi 
responsabilităţilor, derulării activităţilor şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de fiecare partener, în 
conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat. 

(5) Liderul de parteneriat (Partener 1)  va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi le va 

furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării 

contractului de finanțare. 

(6) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea solicitării 

aprobării de către AMPOCU/OI.  

(7) Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților  asumate 

și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, dovedite de ceilalți 

membri ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a partenerului în cauză. 

(8) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente 

cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile. 

(9) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de management 
virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de parteneriat/Partenerilor care le-au 
efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte integrantă a contractului de finanțare. 

(10) Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile 
previzionate/efectuate de către parteneri. 

(11) În cazul în care unul din partenerii 2, 3,...,48, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor activităţi, 
asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziţie publică), 
semnatarii  prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul  Parteneriatului cu o altă  entitate  cu 
personalitate juridică care  îndeplineşte condiţiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiţii Generale şi Specifice, proporțional cu partea rămasă de 
executat din contract și  care  preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieşte. 

(12) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și 

titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI. 
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Art. 7 Drepturile şi obligațiile Partenerilor  2, 3, …, 48 
 

A. Drepturile Partenerilor   2, 3, …, 48 
(13) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, …, 48 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de  proiect corespunzător 

rolurilor avute în proiect. 

(14) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea 

proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente 

necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 

(15) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului 

(e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar. 

(16) Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile previzionate/efectuate, 
după caz. 

 

B. Obligaţiile Partenerilor  2, 3, …, 48 
(17) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în scopul 

elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea, Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele necesare ce atestă 
realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate. 

(18) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de 

Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să 

verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  

(19) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării 

rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 

(20) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță 
emise pe numele lor de către AMPOCU/OI. 

Art. 8 Achiziții publice  
(1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de finanţare, a 

legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă  şi/sau în conformitate cu documentele subsecvente 
emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului  și/sau alte organisme abilitate, după caz. 

Art. 9 Proprietatea 
(21) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani 

după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor. 

(22) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor 

etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii 

ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

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

desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementării 

proiectului. 

(24) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional 

Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3  ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

 
Art. 10 Confidențialitate 
(25) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul 

implementării proiectului, cu respectarea obligațiilor prevăzute de contractul de finanțare cu privire la transparență, şi sunt de acord să 

prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul 

de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 11 Legea aplicabilă 
(26) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(27) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de 

parteneriat şi aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adiţional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau 

când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 12 Dispoziţii finale 
(28) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate 

de instanțele competente. 

(29) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi în relaţia cu 
AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecinţă rezilierea contractului de finanţare şi, după caz, excluderea Liderului de parteneriat, a oricăruia 
dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanţare nerambursabilă, pentru o perioadă de până la 2 ani, în condiţiile 
specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice. 

 
Întocmit în număr de  49 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
 
Semnături 

Lider de parteneriat (Partener 1) 
 

Coman Gabriela, Președinte Semnătura 01.11.2018, 
București 
 

Membru 1 MySMIS/Partener 2 Țîțaru Daniela, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Bacău 

Membru 2 MySMIS/Partener 3 Macovei Adrian, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Pitești 

Membru 3 MySMIS/Partener 4 Cimpoae Simona-Daniela, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Brăila 

Membru 4 MySMIS/Partener 5 Nacu-Manole Doina, Director Executiv Semnătura 01.11.2018, 
Botoșani 

Membru 5 MySMIS/Partener 6 Dinică Petre, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Constanța 

Membru 6 MySMIS/Partener 7 Bucur Cristiana, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Târgoviște 

Membru 7 MySMIS/Partener 8 Ianc Geanina Marina, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Deva 

Membru 8 MySMIS/Partener 9 Coste-Mădăras Alina, Director General Semnătura 01.11.2018, 
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Baia Mare 

Membru 9 MySMIS/Partener 10 Păvăluță Cristina, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Piatra Neamț 

Membru 10 MySMIS/Partener 11 Călin Viorel, Director Executiv Semnătura 01.11.2018, 
Ploiești 

Membru 11 MySMIS/Partener 12 Milaș Violeta, Director Executiv Semnătura 01.11.2018, 
Zalău 

Membru 12 MySMIS/Partener 13 Dragoș Mariana, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Satu Mare 

Membru 13 MySMIS/Partener 14 Milutinovici Emilia, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Timișoara 

Membru 14 MySMIS/Partener 15 Nicolaş Daniela, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Focșani 

Membru 15 MySMIS/Partener 16 Popescu Florentina, Director General Semnătura 01.11.2018, 
București 

Membru 16 MySMIS/Partener 17 Armeanu Ștefănică Ionel, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Vaslui 

Membru 17 MySMIS/Partener 18 Croitoru Valentin, Director Executiv Semnătura 01.11.2018, 
Drobeta Turnu 
Severin 

Membru 18 MySMIS/Partener 19 Cristoloveanu Manon Emilia, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Galați 

Membru 19 MySMIS/Partener 20 Duca Carmen, Director General Semnătura 01.11.2018, 
București 

Membru 20 MySMIS/Partener 21 Ungureanu Mihaela, Director General Semnătura 01.11.2018, 
București 

Membru 21 MySMIS/Partener 22 Marinov Gabriel Teodosie, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Tulcea 

Membru 22 MySMIS/Partener 23 Frăcea Valentin Ioan, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Alba Iulia 

Membru 23 MySMIS/Partener 24 Piroşca Rădiţa, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Slatina 

Membru 24 MySMIS/Partener 25 Schmutzer Gabriela, Director General Semnătura 01.11.2018, 
București 

Membru 25 MySMIS/Partener 26 Badea Nicolae, Director Executiv Semnătura 01.11.2018, 
Râmnicu Vâlcea 

Membru 26 MySMIS/Partener 27 Ion Florin, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Iași 

Membru 27 MySMIS/Partener 28 Marcu Paul, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Slobozia 

Membru 28 MySMIS/Partener 29 Stancu Florin, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Craiova 

Membru 29 MySMIS/Partener 30 Miklea Hajnal Katalin, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Târgu Mureș 

Membru 30 MySMIS/Partener 31 Dragomirescu Florinel, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Alexandria 

Membru 31 MySMIS/Partener 32 Creţuleac Georgeta Nadia, Director Executiv Semnătura 01.11.2018, 
Suceava 

Membru 32 MySMIS/Partener 33 Diaconescu Laurenţiu-Claudiu, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Târgu Jiu 

Membru 33 MySMIS/Partener 34 Manole Emanuel Florin, Director General Semnătura 01.11.2018, 
București 

Membru 34 MySMIS/Partener 35 Dorobanţu Loredana Elena, Director Executiv Semnătura 01.11.2018, 
Buzău 

Membru 35 MySMIS/Partener 36 Vass Maria, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Sf. Gheorghe 

Membru 36 MySMIS/Partener 37 Elekes Zoltan, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Miercurea Ciuc 

Membru 37 MySMIS/Partener 38 Amzoi Elena, Director Executiv Semnătura 01.11.2018, 
Reșița 

Membru 38 MySMIS/Partener 39 Fleacă Dănuţ Ioan, Director General Semnătura 01.11.2018, 
București 

Membru 39 MySMIS/Partener 40 Sima Dan Valentin, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Giurgiu 

Membru 40 MySMIS/Partener 41 Rus Delia Claudia, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Bistrița 

Membru 41 MySMIS/Partener 42 Stark Erika, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Arad 

Membru 42 MySMIS/Partener 43 Tămaş Claudiu Daniel, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Cluj-Napoca 

Membru 43 MySMIS/Partener 44 Vîlsan Laura Camelia, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Sibiu 

Membru 44 MySMIS/Partener 45 Gîrbacea Julieta Aurelia, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Brașov 

Membru 45 MySMIS/Partener 46 Pîntea Bogdan Iulian, Director Executiv Semnătura 01.11.2018, 
Voluntari 

Membru 46 MySMIS/Partener 47 Gaciu Otilia Camelia, Director General Semnătura 01.11.2018, 
Oradea 

Membru 47 MySMIS/Partener 48 Grosu Lavinia, Director Executiv Adjunct Semnătura 01.11.2018, 
Călărași 
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HOTĂRÂREA NR. 261 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea proiectului „e-LDER-Care–servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de 
excluziune socială din județul Galați” și a obligațiilor ce revin Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Galați, pentru implementarea acestuia 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.254/19.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 57057/12.11.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Galați, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 26254/12.11.2018; 

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 
2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-
economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), lit. e) și lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. a), pct. 2 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „e-LDER-Care – servicii socio-medicale integrate pentru vârstnicii în risc de 
excluziune socială din județul Galați”. 

 

Art.2. (1) Se aprobă acordul de parteneriat între Fundația de Sprijin a Vârstnicilor Galați, Centrul 
Multifuncțional de Servicii Sociale și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, în vederea 
implementării în comun a proiectului.  

(2) Acordul de parteneriat constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. (1) Se aprobă alocarea cofinanțării în cuantum de 6.439,20 lei reprezentând contribuția de 2% din 

bugetul proiectului aferent Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați.  
(2) Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare 

activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
care răspunde şi de punerea în aplicare a acesteia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT 

Art. 1. Părţile 
1. FUNDAȚIA DE SPRIJIN A VÂRSTNICILOR GALAȚI, cu sediul în Galați, str. Barboși, nr. 6, codul fiscal1 8574734, având 

calitatea de Lider parteneriat/Partener 1, 
2. DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECȚIA COPILULUI GALAȚI, cu sediul în Galați, Str. 

Brăilei, nr. 138B, codul fiscal 17094425, având calitatea de membru 2/Partener 2, 
3. CENTRUL MULTIFUNCȚIONAL DE SERVICII SOCIALE, cu sediul în Galați, Str. Domnească, nr. 160, codul fiscal 3126403, 

având calitatea de membru 3/Partener 3, 
 

au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul 

proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: „e-LDER-Care – servicii socio-

                                                           
1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz. 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 18 din noiembrie 2018 

medicale integrate pentru vârstnicii în risc de excluziune socială din județul Galați”, care este depus în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiție 9.ii Integrarea socio-
economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii, apel de proiecte Componentă 1 - Apel : POCU/436/4/4/Reducerea numărului 
de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare 
profesională adecvate nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale/4/Reducerea numărului de persoane aparținând 
grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate nevoilor 
specifice în vederea integrării socio-profesionale   

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
(3) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este 

definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
(4) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 
(5) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. 
(6) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui 

asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea 
a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în 
termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că poate fi 
reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenţia unui 
tribunal arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a 
unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.  
 

Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(1)Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare – care este 
documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de proiect (Partener 1) Roluri si responsabilitati: 
-asigura managementul si monitorizarea proiectului 
-gestioneaza bugetul proiectului 
-gestioneaza relatiile parteneriale 
-coordoneaza activităţile proiectului pentru care este responsabil conform cererii de 
finantare 
-asigura realizarea indicatorilor si rezultatelor proiectului 
-realizeaza raportarile tehnico-financiare ale proiectului 
-asigura cofinantare si sustenabilitatea proiectului 
-mentine permanent legatura cu finantatorul 
Activităţile şi subactivităţile pe care trebuie să le implementeze:  
A1 Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice 
A1.2.Dezvoltarea serviciilor sociale 
A2 Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice 
A2.1.Furnizarea serviciilor sociale in cadrul Centrelor de zi 
A2.2.Furnizarea serviciilor sociale in cadrul Unitatilor de ingrijire la domiciliu 
A2.3.Furnizarea serviciilor sociale prin intermediul Serviciului mobil de acordare a hranei 
A3 Informare si publicitate 
A3.1 Evenimente publice 
A3.2 Campania de informare si publicitate 
A4 Managementul si monitorizarea proiectului 
A4.1 Managementul proiectului 
A4.2 Monitorizarea activitatilor 
A4.3 Raportari 
Resursele umane implicate: 
Manager proiect A 
Asistent manager A 
Responsabil financiar A 
Asistent social Centru de zi A 
Psiholog Centru de zi A 
Kinetoterapeut Centru de zi A 
Asistent medical Centru de zi A 
Asistent social Unitate ingrijire la domiciliu A 
Ingrijitor batrani domiciliu 1 Unitate ingrijire la domiciliu A 
Ingrijitor batrani domiciliu 2 Unitate ingrijire la domiciliu A 
Asistent medical Unitate ingrijire la domiciliu A 
Asistent social Serviciu Mobil acordare hrana A 
Lucrator social Serviciu Mobil acordare hrana A 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: 

Sediu Centru de zi A: 1 combina muzicala, 1 videoproiector, 1 banda alergare, 1 aparat 
fitness multifunctional, 2 dulapuri materiale lucru si dosare beneficiari, 1 calculator, 1 aer 
conditionat, 2 mese lucru, 30 scaune; 
Sediu Unitate ingrijire la domiciliu A: 1 PC, 1 lada frigorifica, 1 frigider, 2 rafturi depozitare 
alimente si dosare beneficiari, 1 masina spalat rufe, 1 autoturism izotermat transport 
alimente; 
Birou management proiect A: 2 PC, 1 imprimanta, 3 birouri, 3 scaune, 2 dulap documente, 1 
autoturism. 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: 

Servicii: servicii organizare excursii varstnici, Servicii organizare Festivalul  de Dans 
ELDERS-GalFest,  
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Materiale: Consumabile Unitate ingrijiri domiciliu A (produse de igiena si curatenie: spray 
mobila, spray geamuri, dezinfectant, detergent vase, detergent rufe); Papetarie Servicii 
sociale (produse de papetarie: toner, hartie, pixuri, creioane, dosare, separatoare, 
bibliorafturi, agrafe, capse, materiale ergoterapie, bloc desen, markere, creioane colorate, 
set quilling ac , 20 mape, jocuri diverse, puzzle,  set culori acrilice,  set culori  sticla si 
portelan, pensule  etc) 
Hrana: Hrana Centru de zi A(30 beneficiari, produse alimentare: apa, suc, ceai, fursecuri, 
prajituri, fructe, lactate etc; Hrana Serviciul mobil de acordare hrana  A (30 beneficiari, 30 
pachete cu alimente de baza lunar: 1 pui, 1 zahar, 1 ulei, 1 malai, 1 faina, 1 lapte, 1 unt, 1 
salam, 1 pachet biscuiti, 1 rulada, 1 pachet paste, 1 bulion, 100 lei/pachet) 
FEDR: Dotari Centru de zi A : 1 bicicleta fitness de exterior, 1 aparat fitness mobilizarea 
piciarelor, 4 mese exterior cu banci, 3 umbrele, 5 lampi solare,  1 masa masaj pliabila, 1 
aparat fizioterapie curent galvanic, 1 aparat fizioterapie laser ultrausnet, 1 aparat drenaj 
limfatic, 1 TV 100 cm, 1 sistem karaoke, 1 birou, 4 mese activitati, 15 scaune, 2 dulap 
depozitare materiale didactice, 1 dulap pastrare dosare beneficiari, 1 laptop, 1 
multifunctionala, 1 sistem alarma centru; Dotari Unitate ingrijiri domiciliu A: 2 aspiratoare 
spalare, 2 aparate curatit geamuri), 1 masina spalat rufe 9 kg cu uscator, 10 seturi curatenie 
mop+galeata, 1 dulap depozitare; 10 Ceasuri HumanLink; Dotari Serviciu mobil de 

acordare hrana A: 30 caserole transport hrana. 
Cheltuieli indirecte: Cheltuieli informare si publicitate (productie, tiparire, multiplicare, 
difuzare, organizare evenimente, pagina web) - A 

Partener 2 Roluri si responsabilitati: 
-coordoneaza activităţile proiectului pentru care este responsabil conform cererii de 
finantare, 
-gestioneaza bugetul propriu alocat, 
-asigura realizarea indicatorilor si rezultatelor proiectului pentru care este responsabil, 
-asigura implementarea cu succes a activitatilor pentru care este responsabil, 
-participa la realizarea raportarilor tehnico-financiare impreuna cu aplicantul si partenerul 
3, 
-asigura cofinantarea si sustenabilitate proiectului. 
Activităţile şi subactivităţile pe care trebuie să le implementeze:  
A1 Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice 
A1.1.Infiintarea serviciilor sociale 
A1.3.Dezvoltarea resurselor umane din domeniul serviciilor sociale 
A2 Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice 
A2.1.Furnizarea serviciilor sociale in cadrul Centrelor de zi 
A3 Informare si publicitate 
A3.1 Evenimente publice 
A3.2 Campania de informare si publicitate 
A4 Managementul si monitorizarea proiectului 
A4.3 Raportari 
Resursele umane implicate: 
Coordonator proiect P2 
Asistent social Centru de zi P2 
Psiholog Centru de zi P2 
Lucrator social 1 Centru de zi P2 
Lucrator social 2 Centru de zi P2 
Contabil P2 
Responsabil achizitii P2 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: 

Sediu Centru de zi P2: 2 PC, 2 mese de lucru, 30 scaune, 2 dulapuri, 1 aer conditionat; 
Birou implementare proiect P2: 2 PC, 2 birouri, 1 dulap, 1 imprimanta, 2 scaune. 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: 

Servicii: Servicii de formare profesionala - Curs initiere “Mediator social” 
Materiale: Papetarie Servicii sociale CZ (produse de papetarie: toner, hartie, pixuri, creioane, 
dosare, separatoare, bibliorafturi, agrafe, capse, materiale ergoterapie, bloc desen, markere, 
creioane colorate, set quilling ac , 20 mape, jocuri diverse, puzzle,  set culori acrilice,  set 
culori  sticla si portelan, pensule  etc) 
Hrana: Hrana Centru de zi  P2 (30 beneficiari, produse alimentare: apa, suc, ceai, fursecurim 
prajituri, fructe etc) 
FEDR: Dotari Centru de zi P2: 2 laptop , 1 multifunctional , 1 videoproiector, 1 aparat foto 
, 1 boxa portabila, 1 aparat indosariat, 1 tabla organizator pluta , 1 flipchart, 1 ghilotina , 2 
canapele 3 locuri, 2 dulapuri 2 usi , 2 dulap biblioraft  cu 2 usi , 2 mese, 20 scaune , 1 TV 124 
cm , 1 masuta cafea, 2 birouri , 2 scaune balansoar. 

Partener 3 Roluri si responsabilitati: 

-coordoneaza activităţile proiectului pentru care este responsabil conform cererii de 
finantare, 
-gestioneaza bugetul propriu alocat, 
-asigura realizarea indicatorilor si rezultatelor proiectului pentru care este responsabil, 
-asigura implementarea cu succes a activitatilor pentru care este responsabil, 
-participa la realizarea raportarilor tehnico-financiare impreuna cu aplicantul si partenerul 
3, 
-asigura cofinantarea si sustenabilitate proiectului. 
Activităţile şi subactivităţile pe care trebuie să le implementeze:  

A1 Dezvoltarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice 
A1.1.Infiintarea serviciilor sociale 
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A1.2.Dezvoltarea serviciilor sociale 
A1.3.Dezvoltarea resurselor umane din domeniul serviciilor sociale 
A2 Furnizarea serviciilor sociale destinate persoanelor varstnice 
A2.1.Furnizarea serviciilor sociale in cadrul Centrelor de zi 
A2.2.Furnizarea serviciilor sociale in cadrul Unitatilor de ingrijire la domiciliu 
A2.4.Furnizarea serviciilor sociale prin intermediul Ambulantei sociale 
A3 Informare si publicitate 
A3.1 Evenimente publice 
A3.2 Campania de informare si publicitate 
A4 Managementul si monitorizarea proiectului 
A4.3 Raportari 
Resursele umane implicate: 

Coordonator proiect P3 
Asistent social Centru de zi P3 
Psiholog Centru de zi P3 
Kinetoterapeut Centru de zi P3 
Asistent medical Centru de zi P3 
Instructor pilates Centru de zi P3 
Asistent social Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 1 Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 2 Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 3 Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 4 Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 5 Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Ingrijitor batrani domiciliu 6 Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Asistent medical Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Psiholog Unitate ingrijire la domiciliu P3 
Lucrator social Serviciu ambulanta sociala P3 
Asistent medical Serviciu ambulanta sociala P3 
Contabil P3 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: 
Sediu Centru de zi P3: 1 PC, 4 mese de lucru, 30 scaune, 3 dulapuri, 1 aer conditionat; 
Sediu Unitate ingrijire la domiciliu P3: 1 PC, 1 lada frigorifica, 2 rafturi depozitare, 1 
masina spalat rufe; 
Birou implementare proiect P3: 1 PC, 1 birou, 1 imprimanta, 1 dulap, 2 scaune. 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: 

Servicii: Servicii de formare profesionala - Curs specializare “Managementul serviciilor 
sociale” 
Materiale: Consumabile Unitate ingrijiri domiciliu P3 (produse de igiena si curatenie: spirt,  
detergent manual,  clor,  sapun antibacterian,  praf de curatat, lavete, manusi de unica 
folosinta,  masti medicale, detergent geamuri); Consumabile Serviciu ambulanta sociala P3 
(consumabile medicale: comprese impregnate in gel calmant pentru arsuri, 10 bucati; 
comprese sterile – 10 x 8cm-50 straturi, apa oxigenata-200ml, 3%; dezinfectant si antiseptic 
maini si tegumente; dezinfectant suprafete si instrumentar; spray cicatrizant, vata 200grame, 
leucoplast support matase; fasa elastica;  
manusi, 100 buc; masti chirurgicale – 50 buc; rola cearsaf hartie; spatula lingual 100 buc; 
aleze 30 buc;  pachet 40x60 cm; pansamente din alginat de calciu 10 buc; baneocin pulbere – 
1 bucata; baneocin unguent- 1 bucata, spray cicatrizant, betadina unguent); Papetarie Servicii 
sociale (produse de papetarie: toner, hartie, pixuri, creioane, dosare, separatoare, bibliorafturi, 
agrafe, capse, bloc desen, markere, creioane colorate, set quilling ac , 20 mape, jocuri diverse, 
puzzle,  set culori acrilice,  set culori  sticla si portelan, pensule  etc) 
Hrana: Hrana Centru de zi P3 (30 beneficiari, produse alimentare: apa, suc, ceai, fursecurim 
prajituri, fructe etc) 
FEDR: Dotari Centru de zi P3: 1 filtru apa osmoza inversa ,1  plita electrica , 1 
multifunctional  , 1 bicicleta fitness , 2 stepper, 1 tensiometru , 3 saltele gimnastica , 5 mingi 
pilates , 5 cercuri pilates ,  1 sistem sunet , 1 flipchart magnetic , 1 aparat foto , 1 
videoproiector , 1 ecran proiectie cu suport , 3 laptop-uri; Dotari Unitate ingrijiri domiciliu 

P3: 1 masina de spalat rufe cu uscator, 1 aspirator spalare , 12 halate ingrijitori; Dotari 
Serviciu Ambulanta sociala P3: 2 truse medicale, 1 tensiometru, 1 GPS , 1 
glucometru+teste , 2 uniforme asistent medical; 1 Autoturism Serviciu Ambulanta sociala P3. 

 
(2) Pentru  activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja următoarele cheltuieli, după cum 
urmează:  

Organizaţia 
Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului*    

[lei] 

Liderul de parteneriat 1.045.770,00 

Partener 2 321.960,00 

Partener 3 996.495,00 

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a 
proiectului) 

2.364.225,00 
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Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare. 

(3)Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în 

prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei (în lei)  = 0 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%)  = 0 

Partener 2 Valoarea contribuţiei (în lei) = 6.439,20 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) = 0,27 

Partener 3  Valoarea contribuţiei (în lei) = 19.929,90 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) = 0,84 

 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, aprobate prin H.G. nr. 93/2016. 
 
Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent 
proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei 
de valabilitate a prezentului acord.  

 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
A.Drepturile liderului de parteneriat 
(1)Liderul de Parteneriat(beneficiar/Partener 1) are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente 

legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării 
proiectului și executării contractului de finanțare. 

 
B.Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1)Liderul de parteneriat (Partener 1) va transmite  Cererea de finanţare în sistemul electronic.  

(2)Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele 
din Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a 

reprezenta membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea 
contractului de finanțare. 
(3)In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat  reprezintă şi acţionează în numele Parteneriatului în 
scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii rolurilor şi 
responsabilităţilor, derulării activităţilor şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea asumate de fiecare 
partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat. 

(4)Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea 
proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării 

proiectului și executării contractului de finanțare 
(5)Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii 
înaintea solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .  

(6)Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a 
activităților asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către 
partenerul în cauză, dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii 

de insolvență a partenerului în cauză. 
(7)Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare 
aferente cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile. 

(8)Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de 
management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de 
parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte 
integrantă a contractului de finanțare. 

(9)Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru 
cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri. 

(10)În cazul în care unul din partenerii 2, 3,  nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. implementarea unor 
activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică), semnatarii  prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un Partener din cadrul  Parteneriatului cu o 
altă  entitate  cu personalitate juridică care  îndeplineşte condiţiile reglementate de Ghidul Solicitantului Condiţii Generale şi Specifice, 
proporțional cu partea rămasă de executat din contract și  care  preia cel puţin obligaţiile restante din cele asumate de partenerul pe care îl 
înlocuieste. 

(11)Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform 
notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI. 
 

Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor 2, 3 
A.Drepturile Partenerilor 2, 3 
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(1)Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3,  sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect 
corespunzător rolurilor avute în proiect. 
(2)Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în 

implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și 
copii ale altor documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 
(3)Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale 

proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar. 
(4)Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile 
previzionate/efectuate, după caz. 

B.Obligaţiile Partenerilor 2, 3 
(1)Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în 
scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele 
necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate. 

(2)Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de 
Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să 
verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  
(3)Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul 
elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 
(4)Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor 
de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI. 

Art. 8 Achiziții publice  
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de 
finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă  şi/sau în conformitate cu 
documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului  și/sau alte organisme abilitate, după caz. 

Art. 9 Proprietatea 

(1)Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani 
după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani 
după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor. 
(2)Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor 
etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii 
ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 
(3)Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de 
desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii 
proiectului. 
(4)Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3  ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 
 
Art. 10 Confidențialitate 
(1)Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze confidenţialitatea asupra informaţiilor primite în cadrul şi pe parcursul 
implementării proiectului, cu respectarea obligatiilorprevazute de contractul de finantare cu privire la transparenta, şi sunt de acord să prevină 
orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi 
îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 
 
Art. 11 Legea aplicabilă 
(1)Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(2)Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord de 
parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adiţional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest lucru sau 
când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 
 
Art. 12 Dispoziţii finale 
(1)Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi 
soluţionate de instanţele competente. 
(2)Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, îndeosebi 
în relaţia cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecinţă rezilierea contractului de finanţare şi, după caz, excluderea Liderului de 
parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanţare nerambursabilă, pentru o perioadă 
de până la 2 ani, în condiţiile specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice. 

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
 
Semnături 

Lider de 
parteneriat 
(Partener 1) 

Alecu Aurelia,  
Director Executiv 

Semnătura …...11.2018, Galați 

Partener 2 Manon-Emilia Cristoloveanu,  
Director General 

Semnătura ……..11.2018, Galați 

Partener 3 Filoti Paula-Mihaela,  
Director 

Semnătura …….11.2018, Galați 
 

 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 18 din noiembrie 2018 

HOTĂRÂREA NR. 262 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea proiectului „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță” şi a obligațiilor ce revin 
Direcției Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului GALAȚI, pentru implementarea acestuia 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.504/19.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 57057/12.11.2018 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Galați, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 26254/12.11.2018; 

Având în vedere Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 4 Incluziunea socială și combaterea sărăciei, 
Obiectivul specific 4.4. Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor 
servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, Prioritatea de 
investiție 9ii – Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate cum ar fi romii din cadrul Programului 
Operațional Capital Uman 2014 – 2020; 

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

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), lit. e) și lit. d), alin. (3) lit. a) și alin. (5) lit. a), pct. 2 din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „VENUS – Împreună pentru o viață în siguranță”. 
 

Art.2. Se aprobă acordul de parteneriat, anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. (1) Se aprobă alocarea cofinanțării în cuantum de 22.743,43 lei reprezentând  contribuția de 2% din  

bugetul proiectului aferent Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați. 
 (2) Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării valorii corespunzătoare 

activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul Galați. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi 
care răspunde şi de punerea în aplicare a acesteia. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
ANEXĂ 

ACORD DE PARTENERIAT 

(Acordul încheiat între Beneficiar şi Partener/Parteneri) 
(Model recomandat) 

Art. 1. Părţile 
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU EGALITATE DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI, cu sediul în București, str. Intrarea Camil 
Petrescu, nr.5, Sector 1 tel: 4021.313.00.59, fax: 4021.367.24.06, e-mail: secretariat@anes.gov.ro, reprezentată prin doamna Aurelia Grațiela 
Drăghici, în calitate de Secretar de Stat, având calitatea de Lider parteneriat (Partener 1)  
Partener 2 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  ALBA cu sediul in bdul. 1Decembrie 1918 nr.68, oras Alba Iulia 
reprezentata prin Fracea Valentin Ioan, in calitate de Director general 
Partener 3 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  ARAD cu sediul in str. 1 Decembrie 1918, nr. 14, ARAD  
reprezentată prin Erika Stark, in calitate de  Director general 
Partener 4 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului ARGEȘ cu sediul in Municipiul Piteşti, Calea Drăgăşani, Nr. 8, 
judeţul Argeş, reprezentată prin Adrian Macovei, in calitate de Director general 
Partener 5 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BACĂU cu sediul în str. Condorilor nr. 2, Mun. Bacau, reprezentată 
prin Daniela Țițaru, in calitate de Director general 
Partener 6 -  Consiliul Județean  BIHOR reprezentat prin PÁSZTOR SÁNDOR, in calitate de Președinte 
Partener 7 – Primăria Municipiului BISTRITA, prin Direcția de Asistență Socială Bistrița, cu sediul în strada Dornei, nr 12, Municipiul Bistrița, 
reprezentată prin Dreptate Radu Ion, în calitate de Director executiv  
 Partener 8 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  BOTOSANI cu sediul în Municipiul Botosani, str. Maxim Gorki 4 
reprezentat prin Doina Nacu Manole, in calitate de Director executiv 
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Partener 9 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BRAILA cu sediul in str. Ghiocelului nr.8, oras Braila, reprezentata 
prin Simona Daniela Cimpoae, in calitate de Director general 
Partener 10 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  BRASOV cu sediul in Strada Iuliu Maniu nr. 6,  Municipiul Brasov 
reprezentat prin Suciu Mircea Dan, in calitate de Director general 
Partener 11-  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  BUZAU  cu sediul in Str. Bistritei, Nr. 41, Municipiul Buzau 
reprezentat prin Loredana Dorobantu, in calitate de Director executiv 
Partener 12 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  CALARASI cu sediul in str. Baraganului, nr.1, oras Calarasi,  
reprezentata prin Lavinia Grosu- Director adjunct p. Director executiv 
Partener 13 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  CARAS SEVERIN cu sediul in Aleea Trei Ape nr.4, oras Resita,  
reprezentat prin Elena Amzoi, in calitate de Director executiv 
Partener 14 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  CLUJ cu sediul in Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 37-39, oras 
Cluj-Napoca  reprezentat prin Claudiu Daniel Tamas, in calitate de Director general 
Partener 15 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  CONSTANTA cu sediul in Strada Decebal 22, mun. Constanta 
reprezentat prin Petre Dinică, in calitate de Director general 
Partener 16-  Consiliul Județean  COVASNA reprezentat prin TAMÁS Sándor, in calitate de Președinte 
Partener 17 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  DAMBOVITA cu sediul in str. I.C. Visario nr.1, oras Targoviste 
reprezentat prin Cristiana Bucur, in calitate de Director general 
Partener 18 - Primăria Craiova, prin Direcția de Asistență Socială Craiova, cu sediul în strada Eustațiu Stoenescu, bloc T8, municipiul Craiova, 
Jud. Dolj, reprezentată prin Ioana Stoian, in calitate de Director executiv 
Partener 19  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului GALATI cu sediul in str. Brailei nr.138 B, municipiul Galati 
reprezentat prin Manon Emilia Cristoloveanu, in calitate de Director general 
Partener 20 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului GIURGIU cu sediul in str. Alexandriei nr.7-9, municipiul Giurgiu 
reprezentat prin Sima Dan Valentin, in calitate de Director general 
Partener 21   -  Consiliul Județean  GORJ reprezentat prin Cosmin-Mihai POPESCU, in calitate de Președinte 
Partener 22   -   Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului HARGHITA cu sediul in str. Piața Libertății nr.5, Miercurea Ciuc, 
reprezentat prin Elekes Zoltan, in calitate de Director general  
Partener 23 - Consiliul Județean HUNEDOARA reprezentat prin Bobora Mircea - Flaviu, in calitate de Președinte 
Partener 24  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  IALOMIȚA cu sediul in str.C.D. Gherea, oras Slobozia reprezentat 
prin Marcu Paul, in calitate de Director general 
Partener 25 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului IAȘI cu sediul in str. Vasile Lupu nr. 57 A, municipiul Iasi 
reprezentat prin Ion Florin, in calitate de Director general 
Partener 26 -  Primăria Voluntari, prin Directia Protectia Copilului si Tineret Voluntari  ILFOV cu sediul in bdul. Voluntari nr.94-96, oras 
Voluntari reprezentat prin Bogdan Iulian Pintea, in calitate de Director executiv 
Partener 27 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului MARAMUREȘ cu sediul in str. Banatului nr.1, Mun. Baia Mare,  
reprezentat prin Alina Coste Mădăras, in calitate de Director general 
Partener 28   -  Consiliul Județean  MEHEDINȚI reprezentat prin Aladin Georgescu, in calitate de Președinte 
Partener 29  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  MUREȘ cu sediul in str. Trebely nr.7, oras Targu Mures, 
reprezentata prin Miklea Hajnal Katalin, in calitate de Director general 
Partener 30 - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  NEAMȚ cu sediul in str. Alexandru cel Bun nr.11 oras Piatra Neamt 
reprezentata prin Cristina Pavaluta, in calitate de Director general 
Partener 31  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  OLT cu sediul in str. Draganesti nr.7, oras Slatina, reprezentat prin 
Radita Pirosca, in calitate de Director general 
Partener 32 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului PRAHOVA cu sediul in sos Vestului nr.14-16, oras Ploiesti, 
reprezentat prin Calin Viorel, in calitate de Director executiv 
Partener 33 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  SALAJ cu sediul in str. Unirii nr. 20, oras Zalau reprezentata prin 
Milas Violeta, in calitate de Director executiv 
Partener 34  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  SIBIU cu sediul in str. Mitropoliei nr. 2, mun. Sibiu, reprezentat 
prin Laura Camelia Vîlsan, in calitate de Director general 
Partener 35  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  SATU MARE cu sediul in str. Corvinilor nr.18, oras Satu Mare 
reprezentat prin Dragos Mariana, in calitate de Director general 
Partener 36  -  Primăria Municipiului Rădăuți prin Directia de Asistenta Sociala cu sediul în strada Piața Unirii Nr. 2, jud. Suceava, reprezentata 
prin Mironescu Marinela Paraschiva, în calitate de Director executiv 
Partener 37  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  TELEORMAN cu sediul in str. Dunarii nr.7 oras Alexandria 
reprezentat prin Dragomirescu Florinel, in calitate de Director general 
Partener 38  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  TIMIS cu sediul in Piata Regina Maria nr.3, oras Timisoara 
reprezentat prin Emilia Milutinovici, in calitate de Director general 
Partener 39  - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  TULCEA cu sediul in str. Corneliu Gavrilov nr.120, oras Tulcea 
reprezentat prin Marinov Teodosie Gabriel, in calitate de Director general 
Partener 40  -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  VALCEA cu sediul in str. Tudor Vladimirescu nr.28, ors. Ramnicu 
Valcea  reprezentata prin Nicolae Badea, in calitate de Director executiv 
Partener 41-  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  VASLUI cu sediul in Sos Nationala Vaslui nr.1 reprezentat prin 
Ionel Armeanu Stefanica, in calitate de Director general 
Partener 42 -  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  VRANCEA cu sediul in Bdul Garii nr.13, oras Focsani reprezentat 
prin Daniela Nicolas, in calitate de Director general 
Partener 43 -  Primăria sector 5 prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului –București str. Fabrica de Chibrituri nr.9-11, 
sec.5 reprezentat prin Florentina Popescu, in calitate de Director general 
● toate datele de identificare ale partenerilor se regasesc in anexa la prezentul acord 
au convenit următoarele: 
 

Art.2. Obiectul 
 
(1) Obiectul parteneriatului vizeaza stabilirea drepturilor şi obligaţiilor părţilor, contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul 

proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului: VENUS – Împreună pentru o 
viață în siguranţă, care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 - 2020, Axa prioritară 4, OS 4.4. Prioritatea 
de investiție 9ii, apel de proiecte (Cod generat MySMIS si denumire)................................................. 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 
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Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la implementarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este 

definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia proiectului. 
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte. 
(4) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui 

asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui inclusiv, dar fără a se limita la, informarea 
a AMPOCU/OIPOCU responsabil în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict, în 
termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data apariției unei astfel de situații. În caz contrar, semnatarii prezentului acord înţeleg că poate fi 
reziliat contractul de finanțare prin decizia AMPOCU/OIPOCU responsabil de plin drept, fără punere în întarziere, fără intervenţia unui 
tribunal arbitral/unei instante judecătoreşti şi fără îndeplinirea altor formalităţi, cu excepţia transmiterii către Liderul de parteneriat a 
unei simple informări cu privire la rezilierea Contractului de finanțare.  
 

Art. 4. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

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

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de proiect (Partener 1) Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea  3:  Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea  4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
 (1) ANES va asigura finanțarea necesara autorităților publice locale pentru crearea 
locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete 
de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
(2) ANES va elaborarea un proiect de HG privind organizarea și funcționarea rețelei naționale 
inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței domestice și aprobarea 
programului național pentru protecția victimelor violenței domestice, inclusiv de 
reglementare a metodologiei privind  identificarea și selectarea victimelor violenței domestice  
care necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă și pentru 
furnizarea serviciilor de găzduire, informare, consiliere și sprijin în vederea adaptării la o 
viață independent activă, precum și reabilitarea și reinserția  socială a femeilor victime ale 
violenței domestice 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
(3) ANES va asigurara coordonarea metodologica privind crearea, organizarea și funcționarea 
rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate destinate victimelor violenței 
domestice și a programului național pentru protecția victimelor violenței domestice se 
realizează în coordonarea metodologică a Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între 
Femei și Bărbați, care se desemnează ca Punct național de coordonare. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
(4) ANES va asigurara managementul proiectului și monitorizarea proiectelor implementate 
de către autoritățile locale 
(5) ANES va elaborara metodologia de preluare a serviciilor nou create în structura direcțiilor 
generale de asistență socială și protecția copilului și, după caz, a consiliilor locale/SPAS ale 
municipiilor, orașelor și comunelor. 
(6) ANES va aloca fiecarui Partener o sumă nerambursabilă, pentru a contribui la realizarea 
proiectului in cuantum de 1,137,171,60 lei.………………………………… 
(11) ANES va asigura fiecarui Partener, în limite rezonabile, prin personalul angajat în acest 
scop, asistența tehnică necesară pentru managementul, monitorizarea și evaluarea proiectului. 
(7) Majorarea sumei prevăzute la alin. (6) este posibilă numai prin încheierea unui act 
adițional la prezenta convenție si numai in cazul in care condițiile realizării sub-proiectului se 
modifica in mod semnificativ sau resursele necesare realizării sub-proiectului sunt in mod 
vădit insuficiente. Aceste circumstanțe se stabilesc de comun acord de către părți, în limite 
rezonabile, iar majorarea sumei prevăzute la alin. (6) se va face numai cu aprobarea prealabila 
a AMPOCU. 
(8) Cheltuielile pentru achiziționarea de echipament si alte bunuri vor include cheltuielile de 
transport. Echipamentul achiziționat va deveni proprietatea Partenerului și va fi utilizat numai 
pentru scopurile serviciilor rezultate după încheierea implementării sub-proiectului. 
(9) ANES va furniza fiecarui Partener, cu titlu gratuit, software-ul necesar pentru evidenta si 
raportările financiar contabile ale fondurilor utilizate pentru realizarea sub-proiectului. 
(10) ANES va asigura, nu mai târziu de data finalizării lucrărilor  de amenajare/reamenajare   
dotărilor cu echipamente, elaborarea și aprobarea Metodologiei de identificare și selecție a 
victimelor violenței domestice  care necesită  separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la 
o viață independentă. 
(11) ANES se va ocupa de achizitionarea si furnizarea mobilierului necesar pentru 
amenajarea spatiilor. 
Activitatea 5. Campanie privind prevenirea și combaterea violenței domestice 
Activitatea 6. (Activitate transversală)  - Informare si publicitate 
Resursele umane implicate: manager proiect, asistent manager, expert achizitii, specialist IT, 
responsabil financiar, specialist CFP, expert servicii sociale 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: birou, mobilier, comunicatii, 
calculator, imprimanta.   
si resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
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echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale si pentru managementul 
proiectului 

Partener 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partener 3 
 
 
 

Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
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funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
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Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
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sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
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1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
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Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
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Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
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2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
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1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementar și de sustenabilitate a proiectului si se regaseste 
in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
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necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
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In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
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necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
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1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
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Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
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funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
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create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
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3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
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destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
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activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
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Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
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serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
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coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
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4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
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vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
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victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
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grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
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In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
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necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
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1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
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Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
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create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
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3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
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destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
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serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
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coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 
 
Activitatea 1: Crearea unei rețele naționale inovative integrate de locuințe protejate pentru 
transferul la o viata independenta a victimelor violentei domestice 
1.Identificarea și alocarea spațiilor necesare pentru crearea locuințelor protejate și a 
serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională 
pentru victimele violenței domestice.  
1.1 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Locuinței  protejate  destinate 
victimelor violenței domestice. 
1.2 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Grupului de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
1.3 Spațiul care va fi amenajat/reamenajat în scopul realizării Cabinetului  de consiliere 
vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Spațiul necesar va fi  identificat  și alocat din domeniului public al județului/consiliului local 
sau prin comodat/închiriere  de la terți, cu obligația de a nu schimba regimul juridic si 
destinația acestuia, pe durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului si se 
regaseste in Anexa nr.1 la prezentul Acord. 
2.Desemnarea expertilor care vor fi remunerați în cadrul proiectului, conform legislației în 
vigoare. 
Activitatea 2: Operaționalizarea rețelei naționale inovative integrate de locuințe protejate în 
vederea asigurării funcționării serviciilor sociale destinate victimelor violenței domestice care 
necesită separarea de agresor și sprijin pentru tranziția la o viață independentă. 
Activitatea 3: Crearea și dezvoltarea unei rețele naționale de grupuri de suport pentru 
victimele violenței domestice. 
Activitatea 4: Furnizarea de servicii de consiliere vocațională 
3.Crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de grupuri de suport și 
cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice. 
Activitatea 7. Managementul proiectului 
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4.Realizarea activităților proiectului și utilizarea resurselor financiare alocate, în concordanță 
cu prevederilor Acordului de parteneriat.  
5.Asigurarea funcționării și sustenabilității serviciilor rezultate din realizarea proiectului. 
In acest sens, Partenerii se obligă să asigure funcționarea acestor servicii după finalizarea 
activităților de amenajări/reamenajări exterioare si interioare, dotări, selecționarea si 
pregătirea personalului calificat, prin finanțarea cheltuielilor materiale, servicii cu caracter 
funcțional și de personal corespunzătoare și managementul eficient  și integrat al serviciilor 
create  pe o perioada nelimitată, în funcție de nevoile victimelor violenței domestice în plan 
local, în condițiile legii. 
Resursele umane implicate: Responsabil servicii sociale, psiholog, consilier vocational, 
coordonator local, responsabil financiar 
Resursele materiale proprii puse la dispoziția proiectului: spatiul  
necesar pentru crearea locuințelor protejate și a serviciilor integrate complementare de 
grupuri de suport și cabinete de consiliere vocațională pentru victimele violenței domestice 
Resursele ce vor fi achiziționate in cadrul proiectului: materii prime, materiale, bunuri si 
echipamente, consumabile necesare functionarii serviciilor sociale. 

(2) Pentru  a activităţile desfăşurate în conformitate cu cererea de finanțare și cu alin (1), Partenerii vor angaja urmatoarele cheltuieli, dupa 
cum urmează:  

Organizaţia Valoare estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului*    
[lei] 

Liderul de parteneriat (Partener 1) 3,319,468.08 

Partener 2 1,137,171,60 

Partener 3 1,137,171,60 

Partener 4 1,137,171,60 

Partener 5 1,137,171,60 

Partener 6 1,137,171,60 

Partener 7 1,137,171,60 

Partener 8 1,137,171,60 

Partener 9 1,137,171,60 

Partener 10 1,137,171,60 

Partener 11 1,137,171,60 

Partener 12 1,137,171,60 

Partener 13 1,137,171,60 

Partener 14 1,137,171,60 

Partener 15 1,137,171,60 

Partener 16 1,137,171,60 

Partener 17 1,137,171,60 

Partener 18 1,137,171,60 

Partener 19 1,137,171,60 

Partener 20 1,137,171,60 

Partener 21 1,137,171,60 

Partener 22 1,137,171,60 

Partener 23 1,137,171,60 

Partener 24 1,137,171,60 

Partener 25 1,137,171,60 

Partener 26 1,137,171,60 

Partener 27 1,137,171,60 

Partener 28 1,137,171,60 

Partener 29 1,137,171,60 

Partener 30 1,137,171,60 

Partener 31 1,137,171,60 

Partener 32 1,137,171,60 

Partener 33 1,137,171,60 

Partener 34 1,137,171,60 

Partener 35 1,137,171,60 
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Partener 36 1,137,171,60 

Partener 37 1,137,171,60 

Partener 38 1,137,171,60 

Partener 39 1,137,171,60 

Partener 40 1,137,171,60 

Partener 41 1,137,171,60 

Partener 42 1,137,171,60 

Partener 43 1,137,171,60 

Total (se va corela cu valoarea eligibilă a 
proiectului) 

51,080,675.28 
 

Notă : * valorile menționate vor fi cele existente în cererea de finanțare. 
(3) Partenerii vor asigura contribuţia proprie la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat în Cererea de finanţare şi în 

prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de proiect (Partener 1) Valoarea contribuţiei (în lei) 497,920.21 lei  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului (%) 0.975% 

  

Partener 2 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 3 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 4 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 5 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 6 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 7 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 8 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 9 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 10 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 11 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 12 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 13 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 14 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 15 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 16 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 17 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 18 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 19 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 20 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 21 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 22 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 23 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 24 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 25 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 26 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 27 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
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Partener 28 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 29 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 30 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 31 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 32 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 33 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 34 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 35 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 36 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 37 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 38 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 39 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 40 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 41 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 42 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

Partener 43 22,743.43 
0.045% valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 

 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 
 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent 
proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei 
de valabilitate a prezentului acord.  
 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
 
A.Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de Parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi documente legate de proiect, în scopul 

elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare și altor documente necesare implementării proiectului și executării 
contractului de finanțare. 

 
B.Obligaţiile liderului de parteneriat 
 
(2) Liderul de parteneriat  va transmite  Cererea de finanţare în sistemul electronic.  
(3) Membrii parteneriatului acordă prin prezenta un mandat de reprezentare Liderului de parteneriat, potrivit art.2013 și următoarele din 

Codul civil, pentru a încheia contractul de finanțare cu AMPOCU/OI delegat în numele Parteneriatului, precum și pentru a reprezenta 
membrii Parteneriatului față de AMPOCU/OI delegat, pentru orice aspect legat de implementarea Proiectului și derularea contractului 
de finanțare. 

(4) In cazul proiectelor implementate in parteneriat, Beneficiarul / Liderul de parteneriat  reprezintă şi acţionează în numele Parteneriatului 
în scopul executării Contractului de finanțare si va avea autoritatea necesară pentru a angaja legal toţi partenerii, în scopul îndeplinirii 
rolurilor şi responsabilităţilor, derulării activităţilor şi asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare, aşa cum sunt acestea 
asumate de fiecare partener, în conformitate cu prevederile Acordului de parteneriat. 

(5) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în implementarea proiectului şi 
le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente necesare implementării proiectului și 
executării contractului de finanțare 

(6) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie convenite cu partenerii înaintea 
solicitării aprobării de către AMPOCU/OI .  

(7) Înlocuirea unuia dintre parteneri fără consimţământul scris al acestuia, este posibilă doar în cazul nerealizării culpabile a activităților 
asumate și/sau ca urmare a nerespectării procedurilor stabilite pentru buna implementare a proiectului de către partenerul în cauză, 
dovedite de ceilalți membrii ai Parteneriatului către AMPOCU/OI delegat, sau în ipoteza deschiderii procedurii de insolvență a 
partenerului în cauză. 

(8) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare și a cererilor de rambursare aferente 
cererilor de prefinanțare/plată către AMPOCU/OI conform prevederilor contractului de finanţare și a legislației aplicabile. 

(9) Pentru proiectele implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune cererea de prefinanțare/plată/rambursare, iar autoritatea de 
management virează, după efectuarea verificărilor, valoarea cheltuielilor rambursabile în conturile Beneficiarului/Liderului de 
parteneriat/Partenerilor care le-au efectuat, fără a aduce atingere contractului de finanțare şi prevederilor acordului de parteneriat, parte 
integrantă a contractului de finanțare. 
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(10) Liderul de parteneriat are obligația de a da curs solicitărilor partenerilor privind depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, 
pentru cheltuielile previzionate/efectuate de către parteneri. 

(11) În cazul în care unul din partenerii de la 2 la 43, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. 
implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului, respectarea normelor în vigoare privind procedura de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică), semnatarii  prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă că se poate înlocui un 
Partener din cadrul  Parteneriatului cu o altă  entitate  cu personalitate juridică care  îndeplineşte condiţiile reglementate de Ghidul 
Solicitantului Condiţii Generale şi Specifice, proporțional cu partea rămasă de executat din contract și  care  preia cel puţin obligaţiile 
restante din cele asumate de partenerul pe care îl înlocuieste. 

(12) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform 
notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către AMPOCU/OI. 

 
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerilor de la 2 la 43 
 
A.Drepturile Partenerilor de la 2 la 43 
 
(1)Cheltuielile angajate de Partenerii de la 2 la 43, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul de proiect corespunzător 
rolurilor avute în proiect. 
(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi despre progresul în implementarea 
proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare, precum și copii ale altor documente 
necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor pentru modificări importante ale proiectului 
(e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar. 
(4)Partenerii au dreptul să solicite Liderului de parteneriat depunerea de cereri de prefinanțare/plată/rambursare, pentru cheltuielile 
previzionate/efectuate, după caz. 
 
B.Obligaţiile Partenerilor de la 2 la 43 
 
(1)Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentaţiile aferente achiziţiilor efectuate în cadrul proiectului, în 
scopul elaborării cererilor de plată/rambursare. De asemenea Partenerii trebuie să pună la dispoziţia Liderului de parteneriat documentele 
necesare ce atestă realizarea activităţilor asumate şi a cheltuielilor efectuate. 
(2)Partenerii sunt obligaţi să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de 
Management, Organismul Intermediar, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să 
verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor cofinanţate din instrumente structurale.  
(3)Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind implementarea proiectului, în scopul 
elaborării rapoartelor de progres precum și orice alte documente necesare implementării proiectului și executării contractului de finanțare. 
(4)Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor 
de creanță emise pe numele lor de către AMPOCU/OI. 
Art. 8 Achiziții publice  
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea condiţiilor din contractul de 

finanţare, a legislației aplicabile în domeniul achizițiilor publice pentru proiectele cu finanțare nerambursabilă  şi/sau în conformitate cu 
documentele subsecvente emise de AMPOCU în vederea implementării proiectului  și/sau alte organisme abilitate, după caz 

Art. 9 Proprietatea 

(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 
ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2)  Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, 
bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele 
proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(3)  Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de 
desfăşurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate, pe perioada de min 3 ani de la finalizarea implementarii 
proiectului. 

(4) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020, pe o perioadă de 3  ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 

Art. 10 Confidențialitate 
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul 

implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg 
să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 11 Legea aplicabilă 

 
(1)    Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(2)    Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin semnarea unui nou acord 

de parteneriat si aprobarea acestuia de către AMPOCU/OI prin act adiţional la contractul de finanțare, oricând interesele lor cer acest 
lucru sau când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

 
Art. 12 Dispoziţii finale 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi 

soluţionate de instanţele competente. 
(2) Semnatarii prezentului acord de parteneriat înţeleg şi acceptă faptul că nerespectarea culpabilă a prezentului acord de parteneriat, 

îndeosebi în relaţia cu AMPOCU/OI responsabil, poate avea drept consecinţă rezilierea contractului de finanţare şi, după caz, excluderea 
Liderului de parteneriat, a oricăruia dintre parteneri sau a tuturor membrilor Parteneriatului de la acordarea de finanţare nerambursabilă , 
pentru o perioadă de până la 2 ani, în condiţiile specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale şi Condiţii Specifice. 
Întocmit în număr de 44  exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 

 
Semnături 
 
Prezentul acord contine 100 de pagini dintre care 42 de pagini cu semnatura individuala a fiecarui partener. 
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HOTĂRÂREA NR. 263 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: modificarea Hotărârii nr. 85 din 25 aprilie 2018 privind modificarea Hotărârii nr. 138 din 27 iulie 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 Corod 
– Drăgușeni (DJ251A)” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25.841/07.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020, Apelul de 

proiecte cu titlul POR/2017/6/6.1/SUERD/1, Axa prioritară 6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță 
regională, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare 
la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării – a 
Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării, Domeniul specific de acțiune 1.b – Îmbunătățirea mobilității și 
a multimodalității – legături rutiere, feroviare și aeriene; 

Având în vedere Solicitarea de clarificare 5 primită de la Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest 
înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr. 25.841/31.10.2018 aferentă procesului de contractare pentru cererea de 
finanțare „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni 
(DJ251A)”; 

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

Având în vedere prevederile art. 14, art. 91 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) și alin. (6) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. Se modifică conținutul art. I din Hotărârea nr. 85/25 aprilie 2018 privind modificarea Hotărârii nr. 138 
din 27 iulie 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 
Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, după cum urmează: 

1. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional 
între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)”, în cuantum de 38.934.431,33 lei (inclusiv TVA). 

2. Se aprobă alocarea sumei de 778.331,65 lei, reprezentând contribuția proprie de 2,00% din valoarea 
eligibilă a proiectului, precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 17.850,00 lei în cadrul proiectului „Reabilitarea 
și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A). 

 

Art.II. (1) Se aprobă Actul adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4636 din 26 aprilie 2018 încheiat între 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Galați – lider de proiect și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna 
Corod și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Drăgușeni – parteneri, în vederea implementării în comun a 
proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni 
(DJ251A)”. 

(2) Actul adițional nr. 1 constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art.III. Prezenta hotărâre se va comunica UAT Comuna Corod și UAT Comuna Drăgușeni. 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
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ANEXĂ 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 
la acordul de parteneriat nr. 4636 din 26 aprilie 2018 pentru realizarea proiectului „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de 

transport regional între localitățile Corod – Drăgușeni (DJ251A)” 
 
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 
parteneriat (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 COROD, cu sediul în comuna Corod, str. Ștefan cel Mare, nr. 258, 
cod poștal 807080, județul Galați, codul fiscal 4393166, reprezentată de Vasile Cârjeu – Primar, având calitatea de Partener 2 

3. UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA DRĂGUȘENI, cu sediul în comuna Drăgușeni, cod poștal 807115, 
județul Galați, codul fiscal 4591309, reprezentată de Dumitru Vintilă – Primar, având calitatea de Partener 3 
 

au convenit încheierea Actului adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 4636 din 26 aprilie 2018, după cum urmează: 
 

Art. 1. Se modifică art. 3 „Roluri și responsabilități în implementarea proiectului”, alin. 1, prin diminuarea valorii Activității de audit 
financiar de la 57.600 lei (TVA inclus) la 43.200 lei (TVA inclus) aferentă Liderului de parteneriat (Partener 1) UAT Județul Galați, iar art. 3 
„Roluri și responsabilități în implementarea proiectului”, alin. 1 va avea următorul conținut: 
 
„ (1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din Cererea de finanţare: 
 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de parteneriat (Partener 1) 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Galați 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partener 2 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Corod 
 
 
 
 
 
 
 

1. Răspunde de elaborarea documentației necesare depunerii proiectului; 
2. Elaborează și semnează cererea de finanțare împreună cu partenerii; 
3. Semnează contractul de finanțare; 
4. Menține legătura cu finanțatorul; 
5. Asigură resursele financiare necesare cofinanțării și derulării proiectului, 

precum și cheltuielile neeligibile și conexe care pot interveni; 
6. Realizează achizițiile necesare în cadrul proiectului și urmărește derularea 

contractelor încheiate; 
7. Urmărește realizarea lucrărilor și menține legătura cu dirigintele de șantier și 

proiectantul; 
8. Asigură promovarea proiectului în concordanță cu Manualul de Identitate 

Vizuală și dă în administrare partenerilor plăcile permanente și panourile 
temporare, după caz; 

9. Menține legătura cu auditorul și pune la dispoziție toate documentele necesare 
realizării rapoartelor de audit; 

10. Realizează rapoartele de progres și cererile de rambursare/plată, după caz; 
11. Menține proprietatea terenului aferent drumului județean modernizat şi 

reabilitat  pentru care   s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani 
de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului; 

12. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe perioada de durabilitate a 
proiectului (5 ani de la efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului). 

Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului – 227.428,56 lei 
Subactivitatea 1.1 Elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente proiectului 
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente 
II. Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de finanţare: 
Activitatea 1 Managementul proiectului – 0,00 lei 
Subactivitatea 1.1 Monitorizarea proiectului 
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și finale 
Activitatea 2 Organizarea procedurilor de achiziţie – 0,00  lei 
Subactivitatea 2.1 Desfășurarea achizițiilor publice din proiect 
Activitatea 3: Realizarea lucrărilor aferente investiției de bază – 39.608.035,70 lei 
Subactivitatea 3.1 Obținerea autorizației de construire și realizarea Proiectului Tehnic 
Subactivitatea 3.2 Executarea lucrărilor de reabilitare și modernizare a drumului 
județean DJ 251 A  
Subactivitatea 3.3 Prestarea serviciilor de asistență tehnică și dirigenție de șantier 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului – 73.902,00 lei 
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din cadrul proiectului 
Activitatea 5: Auditul financiar al proiectului – 43.200 lei 
Subactivitatea 5.1 Realizarea auditului financiar extern 
 
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi implementarii proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă şi 
administrează, după caz, panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate 
prin proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea 
menţinerii în parametrii normali de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente 
drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte 
asemenea, pe sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul. 
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Partener  3 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Drăgușeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului -  0,00 lei 
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului - 0,00 lei 
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și finale 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului - 0,00 lei 
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din cadrul proiectului 
 
1. Furnizare de informaţii şi documente necesare elaborării şi implementarii proiectului; 
2. Asigură promovarea proiectului la nivelul UAT-urilor pe care le reprezintă şi 
administrează, după caz, panourile temporare şi plăcile permanente care vor fi realizate 
prin proiect atât pe perioada implementării, cât şi pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea 
plăţii finale în cadrul proiectului; 
3. Se obligă să contribuie la procesul de conştientizare publică privind necesitatea 
menţinerii în parametrii normali de funcţionare a elementelor de infrastructură adiacente 
drumului;  
4. Se obligă să întreţină şanţurile, rigolele, podeţele, trotuarele, căile pietonale sau alte 
asemenea, pe sectoarele de drumuri publice care traversează UAT-ul. 
Activități în care este implicat: 
I. Activităţi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare: 
1.Elaborarea proiectului -  0,00 lei 
Subactivitatea 1.2 Elaborarea cererii de finanțare și a anexelor aferente 
II Activităţi ce se vor desfăşura după depunerea cererii de finanţare: 
Activitatea 1: Managementul proiectului - 0,00 lei 
Subactivitatea 1.2 Elaborarea raportărilor intermediare și finale 
Activitatea 4: Informarea și publicitatea proiectului - 0,00 lei 
Subactivitatea 4.1 Activitatea de informare și publicitate din cadrul proiectului” 

 
Art. 2. Se modifică art. 3 „Roluri și responsabilități în implementarea proiectului”, alin. 2, prin diminuarea valorii contribuției Liderului 
de parteneriat (Partener 1) UAT Județul Galați la total cheltuieli eligibile, de la 778.619,65 lei la 778.331,65 lei, precum și prin diminuarea 
valorii contribuției Liderului de parteneriat (Partener 1) UAT Județul Galați la valoarea totală a proiectului de la 796.469,65 lei la 796.181,65 
lei, iar art. 3 „Roluri și responsabilități în implementarea proiectului”, alin. 2 va avea următorul conținut: 

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

prezentul acord. 
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 
Lider de parteneriat (Partener 1) 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Galați 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  
(778.331,65 lei, respectiv 2% din valoarea cheltuielilor eligibile)  
Valoarea contribuţiei la total cheltuieli neeligibile  
(17.850,00  lei, respectiv 0,05% din valoarea totală a proiectului)  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
(796.181,65 lei, respectiv 2,04% din valoarea totală a proiectului) 

 
Partener 2 
Unitatea Administrativ Teritorială 
Comuna Corod 

 
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 
Comuna Drăgușeni 

 
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%)”. 
 

Art. 3. Celelalte prevederi ale Acordului de parteneriat rămân neschimbate. 
 

Întocmit în 4 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de finanţare. 
 

Semnături 
 

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

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 
 
Unitatea Administrativ 
Teritorială comuna Corod 

VASILE CÂRJEU 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 
 
Unitatea Administrativ 
Teritorială Comuna 
Drăgușeni 

DUMITRU VINTILĂ 
PRIMAR 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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HOTĂRÂREA NR. 264 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului 
„Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” pentru anul 2019 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.636/21.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 termenii de referinţă pentru Apelul pentru propuneri de proiecte COMM/B/BC/GO/Ares 

(2018); 
Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. (1) Se aprobă alocarea sumei de 19.975 Euro (echivalent în lei) din fondul de cofinanţare al 
Consiliului Judeţean Galaţi, pentru implementarea proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi”. 

(2) Se aprobă alocarea sumei de 6.000 Euro (echivalent în lei), reprezentând ultima tranşă a proiectului 
„Centrul de Informare Europe Direct Galaţi” din fondul de cofinanţare al Consiliului Judeţean Galaţi, în vederea 
finalizării acestuia. 

(3) Se aprobă alocarea de către Consiliul Judeţean Galaţi a cheltuielilor neeligibile aferente implementării 
proiectului „Centrul de Informare Europe Direct Galaţi”, precum şi a cheltuielilor suplimentare (conexe) rezultate din 
depăşirea valorilor prevăzute în bugetul proiectului. 

(4) Se va urmări reîntregirea fondului de cofinanţare al Consiliului Judeţean Galaţi, odată cu virarea ultimei 
tranşe pentru acest proiect, după aprobarea raportului final tehnic şi financiar al proiectului. 

 
Art.2. Direcţia de Dezvoltare Regională și Direcţia Economie şi Finanţe 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 judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 265 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 191 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea 
unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Capacitate 
administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC” 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.604/28.11.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere solicitarea de clarificări nr. 1, transmisă de Autoritatea de Management a Programului 

Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu numărul 26604/21.11.2018 
pentru proiectul „Capacitate administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare – CARIC”, cod SMIS 
126291; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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Având în vedere prevederile art. 91 alin. (3) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Județean Galați nr. 191 din 24 septembrie 2018 privind 
aprobarea unor obligaţii ce revin Consiliului Judeţean Galaţi în vederea implementării proiectului „Capacitate 
administrativă ridicată prin investiții integrate și complementare - CARIC” după cum urmează: după art. 3 se introduce un 
nou articol, art. 4, care va avea următorul cuprins: „Art 4: Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare continuării 
rezultatelor proiectului (inclusiv pentru mentenanța și suportul tehnic al sistemului informatic de gestionare electronică a 
arhivei), prin prevederea sumelor necesare în bugetul instituției în perioada de durabilitate a proiectului.” 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 266 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: aprobarea Acordului Cadru de Cooperare cu Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.863/28.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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, 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean 
Galaţi; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. e), alin. (5) lit. a), pct. 1 şi 5 și ale alin. (6) lit. a) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă Acordul Cadru de Cooperare dintre Județul Galați prin Consiliul Județean Galați și 
Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor în vederea promovării în comun 
a unor acțiuni în domeniul cercetării și inovării, Anexă la prezenta hotărâre. 

 

Art.2. (1) Se aprobă alocarea sumei de 9.000,00 lei, pentru reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” 
Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor pentru rezultate remarcabile în domeniul științei și inovării. 

(2) Suma menţionată se va plăti din bugetul local al Consiliului Județean Galaţi pe anul 2018, în conformitate 
cu documentele justificative ale cheltuielilor angajate. 

 

Art.3. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Universității „Dunărea de Jos” Galați. 
(2) Direcția de Economie și Finanţe și Direcția de Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi vor răspunde de ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 

 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 
ANEXĂ 

 

Acord Cadru de Cooperare cu privire la promovarea în comun a unor acțiuni în domeniul cercetării și inovării,  
între Județul Galaţi, prin Consiliul Judeţean Galaţi și Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi 

 

Prezentul Protocol are ca scop stabilirea unui cadru de cooperare pentru promovarea în comun a unor acțiuni de interes comun. 
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În acest scop, partenerilor le revin următoarele obligații: 
 

I. Obligațiile Consiliului Județean Galaţi  

- asigurarea resurselor necesare bunei promovări a acțiunilor desfășurate de reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” Galați, Facultatea de 
Știința și Ingineria Alimentelor la nivel național și internațional în domeniul cercetării și inovării (materiale de promovare, recompense 
financiare pentru participanții care au obținut rezultate remarcabile etc.), conform datelor ce vor fi stabilite de comun acord; 

- implicarea directă în desfășurarea acțiunilor de comunicare și promovare a rezultatelor obținute de reprezentanții Universității „Dunărea de Jos” 
Galați, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor la competițiile internaționale la care participă. 
 
II.  Obligațiile Universității „Dunărea de Jos” Galaţi, Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor 

- recunoașterea intereselor comune în domeniile de competență având ca scop dezvoltarea viitoare a relațiilor de cooperare între cele două părți 
prin realizarea de activități complementare; 

- facilitarea reciprocă a relațiilor de cooperare cu alte părți interesate, în domeniile de interes comune ale părților, prin promovarea reciprocă a 
imaginii publice a partenerilor. 

 
Consiliul Judeţean Galaţi Universitatea „Dunărea de Jos” Galați 

Președinte, Rector, 
Costel Fotea Prof. dr. ing. Iulian Gabriel Bîrsan  

 

HOTĂRÂREA NR. 267 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor din 
cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.637/21.11.2018  

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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. 2 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 171 din 24 septembrie 2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru acordarea „Diplomei de Excelenţă” a judeţului Galaţi; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se acordă „Diploma de Excelenţă” a judeţului Galaţi, Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Alimentelor 
din cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, pentru câștigarea trofeului european Ecotrophelia în 2018, precum 
și pentru performanțele constante obținute pe parcursul celor 7 ani de participare la concursul Ecotrophelia România. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 

 

HOTĂRÂREA NR. 268 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Vincent DOUSSET 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.690/22.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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. 2 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 



Monitorul Oficial al judeţului Galaţi nr. 18 din noiembrie 2018 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Vincent DOUSSET, 
profesor la Universitatea din Bordeaux, director al Laboratorului de Excelenţă TRAIL şi şef al Serviciului 
Neuroradiologie din cadrul Spitalului Universitar din Bordeaux, Regiunea Nouvelle-Aquitaine, Republica Franceză, 
pentru a marca sprijinul nemijlocit acordat de domnia sa la fondarea Facultăţii de Medicină şi Farmacie din 
municipiul Galaţi şi la îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale din judeţul Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 269 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Octavian TABĂRĂ 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.950/20.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 solicitarea Clubului Sportiv Municipal „Dunărea Galați” nr. 1.000/04.09.2018, înregistrată 

la Consiliul Județean Galați sub nr. 8.950 din 4.09.2018; 
Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind 

aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului profesor Octavian 
TABĂRĂ, antrenor emerit în ramura sportivă box, care – prin întreaga activitate depusă în dezvoltarea acestei 
discipline sportive şi prin rezultatele remarcabile obţinute împreună cu sportivi ai clubului şi ai lotului naţional de 
box atât pe plan naţional, cât şi internaţional – a contribuit la creşterea prestigiului judeţului Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 270 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: acordarea post–mortem a titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” poetului tecucean 
Gheorghe Dionisie DUMA 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel FOTEA; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 8.601/20.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive 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 solicitarea doamnei Aida Zaharia, membru al Cenaclului literar „Calistrat Hogaș” din 
Tecuci, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 8.601 din 23.08.2018; 

Având în vedere dispoziţiile art. 3 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. b) din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean 
Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de 
Onoare al judeţului Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se acordă post–mortem titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” poetului tecucean 
Gheorghe Dionisie DUMA, personalitate marcantă a vieţii culturale tecucene, judeţene, naţionale şi internaţionale, în 
semn de recunoaştere şi respect pentru prestigioasa şi bogata activitate literară pusă în slujba culturii naţionale, dar şi 
pentru contribuţia adusă la dezvoltarea, promovarea şi perpetuarea culturii gălăţene, atât în România, cât şi peste 
hotarele ţării. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 271 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului locotenent major Constantin 
BUJOREANU 

Iniţiator: Consilier judeţean, Ionică SIMBANU; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25.620/20.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, precum și adresa nr. 26.433 din 15.11.2018; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului locotenent major Constantin 
BUJOREANU, veteran de război, care s-a remarcat în mod deosebit prin acte de vitejie, în calitate de combatant în 
timpul celui de-al doilea război mondial. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 272 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului locotenent (r.) Caizer DRĂGOI 

Iniţiator: Consilier judeţean, Ionică SIMBANU; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25.623/20.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, precum și adresa nr. 26.433 din 15.11.2018; 
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 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului locotenent (r.) Caizer 
DRĂGOI, veteran de război, care s-a remarcat în mod deosebit prin acte de vitejie, în calitate de combatant în timpul 
celui de-al doilea război mondial. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 273 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului căpitan (r.) Costache Z. IANCU 

Iniţiator: Consilier judeţean, Ionică SIMBANU; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25.622/20.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, precum și adresa nr. 26.433 din 15.11.2018; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului căpitan (r.) Costache Z. 
IANCU, veteran de război, care s-a remarcat în mod deosebit prin acte de vitejie, în calitate de combatant în timpul 
celui de-al doilea război mondial. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 274 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel (r.) Constantin 
IONESCU 

Iniţiator: Consilier judeţean, Ionică SIMBANU; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 25.621/20.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului, precum și adresa nr. 26.433 din 15.11.2018; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
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 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel (r.) Constantin 
IONESCU, veteran de război, care s-a remarcat în mod deosebit prin acte de vitejie, în calitate de combatant în 
timpul celui de-al doilea război mondial. 
 

P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 275 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel (r.) dr. Ioan FILIP 

Iniţiator: Consilier judeţean, Avram TRANDAFIR; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.419/20.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul 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 solicitarea nr. 114/15.11.2018 a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și 
Retragere - Filiala Județului Galați „General Eremia Grigorescu”, înregistrată la Consiliul Județean Galați sub nr. 
26.419 din 15.11.2018; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului colonel (r.) dr. Ioan FILIP, 
personalitate marcantă a vieţii medicale judeţene, în semn de recunoaştere şi respect pentru prestigioasa şi bogata 
activitate medicală pusă în slujba comunității militare și civile gălățene. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
 

HOTĂRÂREA NR. 276 
din 29 noiembrie 2018 

 
privind: acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre MARINESCU 

Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Florinel–Petru GASPAROTTI; 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 26.677/23.11.2018 

Consiliul Judeţean Galaţi;  
 Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului; 
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 Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean Galaţi; 
 Având în vedere rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale Consiliului Judeţean Galaţi; 

Având în vedere adresa nr. 26.677 din 22.11.2018; 
 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi nr. 170 din 24 septembrie 2018 privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi”; 

Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 97 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. unic. Se acordă titlul de „Cetăţean de Onoare al judeţului Galaţi” domnului Petre MARINESCU, pentru 
contribuţia adusă dezvoltării fotbalului gălățean, pentru rezultatele obţinute ca și căpitan al echipei C.S.U. Galați, 
precum şi pentru întreaga sa activitate în domeniul sportului, contribuind astfel la creșterea prestigiului judeţului 
Galaţi. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Costel FOTEA 
 

   

 Contrasemnează pentru legalitate: 
            Secretarul judeţului,  
                    Ionel COCA                                                                                        Publicată astăzi, 5 decembrie 2018 
 


