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HOTĂRÂREA NR. 28
din 25 februarie 2016
privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al doamnei Pintilie Carmen
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.171/03.02.2016
Consiliului 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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judeţean Galaţi – comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare a
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
Având în vedere cererea doamnei Pintilie Carmen, înregistrată la Consiliul Judeţean
Galaţi cu nr. 1.171 din data de 29.01.2016;
Având în vedere referatul constatator nr. 1.171/02.02.2016;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), ale art. 9 alin. (3), ale art. 10 şi ale
art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul 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 ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al doamnei Pintilie Carmen.
Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al doamnei Pintilie Carmen.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică doamnei Pintilie Carmen şi este supusă
formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.

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

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 29
din 25 februarie 2016
privind: constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al domnului Şerban Iulian Marian
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.193/03.02.2016
Consiliului 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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judeţean Galaţi – comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectare a
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
Având în vedere cererea domnului Şerban Iulian Marian, înregistrată la Consiliul
Judeţean Galaţi cu nr. 1.193 din data de 29.01.2016;
Având în vedere referatul constatator nr. 1.193/02.02.2016;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), ale art. 9 alin. (3), ale art. 10 şi ale
art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul 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 ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier
judeţean al domnului Şerban Iulian Marian.
Art.2. Se declară vacant locul de consilier judeţean al domnului Şerban Iulian
Marian.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Şerban Iulian Marian şi este supusă
formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.

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

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş

HOTĂRÂREA NR. 30
din 25 februarie 2016
privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dănăilă Sorin
Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1171/1/18.02.2016
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al doamnei
Pintilie Carmen, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a demisiei;
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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judeţean Galaţi, comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
Având în vedere adresa comună a preşedinţilor Partidului Naţional Liberal –
Organizaţia Judeţeană Galaţi, Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Galaţi
şi Partidului Conservator – Filiala Galaţi, nr. 11/USL/05.02.2016, înregistrată la Consiliul
Judeţean Galaţi sub nr. 1.171/05.02.2016;
Având în vedere raportul Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în
Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 10 iunie 2012;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) şi ale art. 9 alin. (3) din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile alin. (33) al art. 100 din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul 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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului Dănăilă Sorin, ales în
Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 10 iunie 2012.
Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 6 august 2012 în
sensul completării componenţei Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi
cu domnul Dănăilă Sorin.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Dănăilă Sorin şi este supusă
formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.

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

HOTĂRÂREA NR. 31
din 25 februarie 2016
privind: validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ichimescu Toader
Iniţiator: Comisia de validare a Consiliului Judeţean Galaţi;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.193/1/18.02.2016
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului
Şerban Iulian Marian, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, ca urmare a
demisiei;
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 raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului
Judeţean Galaţi, comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
Având în vedere adresa comună a preşedinţilor Partidului Conservator – Filiala Galaţi,
Partidului Social Democrat – Organizaţia Judeţeană Galaţi şi Partidului Naţional Liberal –
Organizaţia Judeţeană Galaţi nr. 009/05.02.2016, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi
sub nr. 1.193/08.02.2016;
Având în vedere raportul Comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleşi în
Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 10 iunie 2012;
Având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) lit. a) şi ale art. 9 alin. (3) din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile alin. (33) al art. 100 din Legea nr. 115/2015 pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul 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 validează mandatul de consilier judeţean al domnului Ichimescu Toader, ales
în Consiliul Judeţean Galaţi la alegerile locale din 10 iunie 2012.
Art.2. Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 49 din 6 august 2012 în
sensul completării componenţei Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Judeţean Galaţi
cu domnul Ichimescu Toader.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică domnului Ichimescu Toader şi este supusă
formalităţilor de publicitate prevăzute de lege.

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

HOTĂRÂREA NR. 32
din 25 februarie 2016
privind: modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.731/18.02.2016
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor şi al Serviciului de
management a 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 5 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 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 modifică statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului
Judeţean Galaţi, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economie şi finanţe şi Serviciului de
management al resurselor umane, sănătate şi securitate în muncă, şi asigurarea calităţii,
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

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

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
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ANEXĂ

de conducere

de execuţie/
nivel de
salarizare

Funcţia contractuală
Clasa

Funcţia publică
Nr.
crt.

Gradul
profesional

Nivelul şi specialitatea studiilor
de conducere

Administrator
Public

1
2

3

4

Secretar al
judeţului

Director
executiv
Director
executiv
adjunct

Studii superioare juridice sau
administrative
DIRECŢIA ECONOMIE ŞI FINANŢE
Vacant
(temporar ocupat)

studii superioare economice

studii superioare economice
Compartimentul analiză, sinteză şi derulare programe comunitare

5
6
7
8

vacant

consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I

superior
principal
superior
superior

studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice

Compartimentul contabilitate
9
10
11
12
13

consilier
consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I
I

superior
superior
superior
asistent
superior

studii superioare economice
studii superioare
studii superioare
studii superioare economice
studii superioare economice

Compartimentul salarizare, informatizare şi gestiune date
14
15
16
17
18

vacant

consilier
consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I
I

superior
superior
superior
superior
superior

studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare
studii superioare
studii superioare

de execuţie

Treapta
profesională

STAT DE FUNCŢII AL FUNCŢIONARILOR PUBLICI ŞI PERSONALULUI CONTRACTUAL
DIN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE AL CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI

Nivelul
şi specialitatea studiilor

Studii superioare
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Compartimentul buget, sănătate şi învăţământ special
19

vacant

20

Vacant temporar

21
22

Vacant

23
24
25
26
27
28

Şef serviciu

vacant

consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I

principal
superior
superior
superior

studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare
studii superioare economice

SERVICIUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE, SǍNǍTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCǍ ŞI ASIGURAREA CALITǍTII
consilier
consilier
referent
consilier
consilier

I
I
III
I
I

superior
principal
superior
superior
superior

Compartiment asigurarea calităţii
consilier
I
superior
consilier
I
superior

29
30

studii superioare administrative
studii superioare tehnice
studii superioare socio-umane
studii medii
studii superioare juridice
studii superioare socio-umane

studii superioare economice
studii superioare economice

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN
31
32
33
34
35
36
37
38

Şef serviciu

vacant

auditor
auditor
auditor
auditor
auditor
consilier
consilier

I
I
I
I
I
I
I

superior
superior
superior
superior
asistent
asistent
superior

studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice
studii superioare economice

DIRECŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALǍ
39

40

41

Director
executiv
Director
executiv
adjunct
Director
executiv
adjunct

studii superioare economice

Studii superioare tehnice sau economice

studii superioare administrative
Compartimentul programe

42
43
44
45

vacant

consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I

superior
superior
superior
superior

studii superioare administrative
studii superioare tehnice
studii superioare socio-umane
studii superioare administrative
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46

consilier

I

superior

studii superioare

Compartimentul de cooperare internaţională
47
48
49
50
51
52
53

consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I
I
I
I

superior
superior
superior
asistent
superior
superior
asistent

studii superioare socio-umane
studii superioare
studii superioare tehnice
studii superioare socio-umane
studii superioare socio-umane
studii superioare economice
studii superioare socio-umane

Compartimentul Centrul Europe Direct
54
55
56
57
58
59

Centrul Europe Direct Galaţi
consilier
I
superior
studii superioare socio-umane
consilier
I
superior
studii superioare economice
consilier
I
superior
studii superioare juridice
Centrul integrat de promovare şi dezvoltare economică transfrontalieră
consilier
I
superior
studii superioare administrative
consilier
I
superior
studii superioare socio-umane
consilier
I
superior
studii superioare juridice
SERVICIUL LICITAŢII, MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATE PUBLICǍ ŞI UNITATE IMPLEMENTARE PROIECTE

60
61
62
63
64

Şef serviciu
vacant

consilier
consilier
consilier
consilier
Unitate Implementare Proiecte
65
consilier
66
consilier
67
consilier

I
I
I
I

superior
asistent
superior
superior

Studii superioare economice
studii superioare tehnice
studii superioare economice
studii superioare tehnice
studii superioare

I
I
I

superior
superior
superior

studii superioare economice
studii superioare tehnice
studii superioare economice

DIRECŢIA ARHITECT ŞEF
68
69
70
71
72

Arhitect şef

studii superioare de arhitectură
sau construcţii
Compartiment urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului
Consilier
I
superior
studii superioare tehnice
Consilier
I
superior
studii superioare tehnice
Consilier
I
superior
studii superioare administrative
Consilier
I
superior
studii superioare tehnice
Serviciul investiţii şi urmăriri contracte
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73
74
75
76
77
78

Şef serviciu

79

Vacant temporar

80

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

Vacant
(temporar ocupat)
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier
Consilier

I
I
I
I
I
I
I

Serviciul drumuri şi poduri
Vacant
Şef serviciu
(temporar ocupat)
Consilier
I
Consilier
I
Vacant temporar
Consilier
I
Consilier
I
Consilier
I
Consilier
I
consilier
I
vacant
Consilier
I
vacant
Consilier
I
vacant
consilier
I

Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
superior

Studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice

superior
superior
superior
superior
superior
superior
superior
debutant
debutant
debutant

studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare inginereşti
studii superioare inginereşti
studii superioare inginereşti

Autoritatea judeţeană de transport public
consilier
I
superior
consilier
I
superior

92
93

Studii superioare tehnice
Studii superioare tehnice

DIRECŢIA PATRIMONIU
94

95

Director
executiv
Director
executiv
adjunct

studii superioare tehnice
Vacant
(temporar ocupat)

Studii superioare tehnice, economice,
administrative sau juridice

Serviciul patrimoniu public
96
97
98
99
100
101
102

Şef serviciu

Vacant temporar

vacant
consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I

superior
superior
superior
principal

studii superioare tehnice
studii superioare tehnice
studii superioare administrative
studii superioare juridice
studii superioare juridice
Inspector de
specialitate
magaziner

I

Studii superioare
studii medii sau generale

HOTĂRÂREA Nr. 32 din 25 februarie 2016
Pag. nr. 6
Inspector de
specialitate
administrator
muncitor calificat (c.
şalupă)
paznic

103
104

I
I

studii superioare
studii medii

I

studii medii sau generale
studii medii sau generale

Inspector de
specialitate

I

111

şofer

I

112

şofer

I

113

şofer

I

114
115

şofer
Administrator

I
I

116

şofer

I

117

şofer

I

Studii superioare
studii medii de spec. sau generale şi
curs de calif. de spec.
studii medii de spec. sau generale şi
curs de calif. de spec.
studii medii de spec. sau generale şi
curs de calif. de spec.
studii medii de spec. sau generale şi
curs de calif. de spec.
studii medii
studii medii de spec. sau generale şi
curs de calif. de spec.
studii medii de spec. sau generale şi
curs de calif. de spec.

105
106
Serviciu patrimoniu privat
107
108
109

Şef serviciu

110

vacant

consilier
Consilier

I
I

superior
asistent

studii superioare administrative
sau juridice
studii superioare tehnice
Studii superioare

SERVICIUL CONTENCIOS ŞI PROBLEME JURIDICE
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Şef serviciu
consilier juridic
consilier juridic
consilier juridic
consilier juridic
consilier juridic
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I
I
I
I
I

superior
principal
principal
principal
superior
principal
principal
superior

studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice
studii superioare juridice

superior
superior
principal
superior
superior

studii superioare administrative
studii superioare administrative
studii superioare administrative
studii superioare
studii superioare

Compartimentul cancelarie
127
128
129
130
131

consilier
consilier
consilier
consilier
consilier

I
I
I
I
I
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132

133
134

consilier

I

superior

Compartimentul registratură
referent
III

superior

studii superioare

studii medii

vacant

referent

IA

studii medii

Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP
135

consilier

I

superior

136
137
138

consilier
consilier
consilier

I
I
I

superior
superior
debutant

studii superioare
studii superioare administrative
sau juridice
studii superioare
studii superioare

Compartimentul tehnică administrativă şi Monitor Oficial
139
140
141

consilier
consilier
consilier

I
I
I

superior
principal
superior

studii superioare administrative
studii superioare
studii superioare administrative

Cabinet Preşedinte
142
143
144
145

ADMINISTRATOR PUBLIC
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE

Consilier
Consilier
Referent
Consilier

1
125
17
108

NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE
NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE

19
145

studii superioare
Studii superioare
studii medii
studii superioare

HOTĂRÂREA NR. 33
din 25 februarie 2016
privind: alocarea contribuţiei proprii pentru implementarea, în anul 2016, a activităţilor
cuprinse în Programul de cooperare aferent Convenţiei cadru de cooperare
descentralizată între unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul
Regional Aquitaine 2015 – 2017
Iniţiatori: Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Cornel Hamza, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi;
Marian Vicleanu, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi;
Gheorghe Dima, consilier judeţean;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.739/19.02.2016
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor;
Având în vedere Acordul de cooperare semnat între judeţul Galaţi, România şi regiunea
Aquitaine, Franţa în februarie 2000;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 98/27.08.2015 privind aprobarea
Convenţiei cadru de cooperare descentralizată între unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin
Consiliul Judeţean Galaţi şi unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional
Aquitaine 2015-2017;
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. 1 de buget – finanţe, strategii,
studii şi prognoză economico – socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. a) şi c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul 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 alocarea contribuţiei proprii de 12.000 Euro (echivalent în lei) pentru
implementarea, în anul 2016, a activităţilor descrise în Programul de cooperare aferent Convenţiei
cadru de cooperare descentralizată între Unitatea administrativ-teritorială Judeţul Galaţi prin Consiliul
Judeţean Galaţi şi Unitatea administrativ-teritorială Regiunea Aquitaine prin Consiliul Regional
Aquitaine 2015-2017.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Economie şi Finanţe şi Direcţiei de Dezvoltare
Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

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

HOTĂRÂREA NR. 34
din 25 februarie 2016
privind: plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de membru
al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2016
Iniţiatori: Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;
Cornel Hamza, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi;
Marian Vicleanu, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi;
Gheorghe Dima, consilier judeţean;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2.7013/19.02.2016
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor;
Având în vedere adresa nr. 27013/25.01.2016 prin care Uniunea Naţională a Consiliilor
Judeţene din România (UNCJR) aduce la cunoştinţa Consiliului Judeţean Galaţi cuantumul
cotizaţiei pentru anul 2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 290/15.12.1999 privind aderarea
Consiliului Judeţean Galaţi la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 13.02.2009 a Adunării Generale a UNCJR privind
stabilirea cotizaţiei anuale a membrilor UNCJR;
Având în vedere Hotărârea nr. 4 din 04.06.2010 a Adunării Generale a UNCJR privind
majorarea cotizaţiei anuale a membrilor UNCJR;
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. 1 de buget – finanţe,
strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi
europeană;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (6) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul 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 plata, din bugetul local al Consiliului Judeţean Galaţi, a contribuţiei de
membru al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România, pentru anul 2016, în valoare de
104.354,58 lei.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei economie şi finanţe şi Direcţiei de
dezvoltare regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi.

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

HOTĂRÂREA NR. 35
din 25 februarie 2016
privind: validarea desemnării nominale a unui membru al Autorităţii Teritoriale de
Ordine Publică Galaţi
Iniţiator: Butunoiu Dorin, consilier judeţean;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 19.011/19.02.2016
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 avizul Comisiei de specialitate nr. 5 - juridică, pentru administraţie
publică locală, de respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare
interinstituţională a Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Legea nr. 107/2015 pentru modificarea şi completarea art. 17 din
Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
Având în vedere adresa nr. 4518/11.02.2016 a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Galaţi, înregistrată la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Galaţi la nr. 19011/16.02.2016;
Având în vedere prevederile art. 7 şi ale art. 9 din anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.
787/2002, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică;
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 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 ia act de încetarea calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Galaţi a domnului Lefter Dănuţ.
Art.2. Se validează desemnarea nominală a domnului Mototolea Cornel, inspector şef
al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Galaţi.
Art.3. Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 174 din 31 octombrie 2012 privind
validarea desemnării nominale a unor membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine
Publică Galaţi, se modifică în mod corespunzător.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Direcţiei economie şi finanţe din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului
Galaţi, Corpului Naţional al Poliţiştilor, Instituţiei Prefectului Judeţului Galaţi, Inspectoratului
de Jandarmi Judeţean Galaţi, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „General Eremia
Grigorescu” al Judeţului Galaţi, Poliţiei Locale Galaţi, Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică
Galaţi şi membrilor acesteia.

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

HOTĂRÂREA NR. 36
din 25 februarie 2016
privind: aprobarea solicitării Consiliului Local al comunei Fundeni pentru trecerea unei
porţiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204 N, din domeniul public al judeţului
Galaţi şi din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al comunei
Fundeni şi în administrarea Consiliului Local al comunei Fundeni
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa,
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.295/18.02.2016
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 raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr. 1 pentru buget –
finanţe, strategii, studii şi prognoză economico – socială şi al Comisiei de specialitate nr. 6 de
analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului, investiţii, lucrări publice şi de
refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere adresa Primăriei comunei Fundeni din data de 03.02.2016,
înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi sub nr. 1.295/03.02.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al comunei Fundeni nr. 03/02.02.2016
privind aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al judeţului Galaţi şi din
administrarea Consiliului Judeţean Galaţi, în domeniul public al comunei Fundeni şi în
administrarea Consiliului Local Fundeni a porţiunii de drum în lungime de 4,67 km
(actualmente DJ 204N-1.3.7.2);
Având în vedere prevederile art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. b), c) şi e) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul 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 solicitarea Consiliului Local al comunei Fundeni pentru trecerea unei
porţiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204 N, din domeniul public al judeţului Galaţi
şi din administrarea Consiliului Judeţean Galaţi în domeniul public al comunei Fundeni şi în
administrarea Consiliului Local al comunei Fundeni.
Art.2. Predarea-preluarea porţiuni de drum, în lungime de 4,67 km, din DJ 204 N se
va face pe bază de proces verbal, în termen de 30 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica: Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Arhitect Şef
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi Consiliului Local
al comunei Fundeni.

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

HOTĂRÂREA NR. 37
din 25 februarie 2016
privind: aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului
Judeţean Galaţi
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.344/5.02.2016
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 avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 – 6 ale Consiliului Judeţean
Galaţi;
Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.
215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul
aleşilor locali;
Având în vedere prevederile art. 104 alin. (1) lit. a) şi ale alin. (2) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
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 baza 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 Consiliului
Judeţean Galaţi, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. – (1) Sediul Consiliului Judeţean Galaţi este situat în municipiul Galaţi, str.
Eroilor nr. 7 A, judeţul Galaţi.
(2) Pe data adoptării prezentei hotărâri Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 40
din 30 iulie 2008 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţului Galaţi cu modificările şi completările ulterioare, îşi încetează
aplicabilitatea.
(3) Pe data adoptării prezentei hotărâri în cuprinsul tuturor actelor administrative în
vigoare denumirile: „Consiliul Judeţului Galaţi”, „Preşedintele Consiliului Judeţului Galaţi”,
„Vicepreşedinte/vicepreşedinţi al/ai Consiliului Judeţului Galaţi”, „Comisia/comisiile de
specialitate a/ale Consiliului Judeţului Galaţi”, „aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţului Galaţi” se înlocuiesc cu denumirile: „Consiliul Judeţean Galaţi”, „Preşedintele
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Consiliului Judeţean Galaţi”, „Vicepreşedinte/vicepreşedinţi al/ai Consiliului Judeţean
Galaţi”, „Comisia/comisiile de specialitate a/ale Consiliului Judeţean Galaţi”, „aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi”.
Art.3. – Secretarul judeţului va asigura publicarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi în Monitorul Oficial al judeţului Galaţi, precum şi
pe site-ul Consiliului Judeţean Galaţi.

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

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Puşcaş Paul
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PREAMBUL
Prezentul Regulament este alcătuit dintr-un ansamblu de norme juridice care
reglementează raporturile ce apar în cadrul proceselor de organizare şi funcţionare a
Consiliului Judeţean Galaţi, în calitatea sa de autoritate a administraţiei publice locale.
Din punct de vedere tehnic, prezentul regulament reprezintă o codificare a
prevederilor legale în materie, precum şi a normelor de aplicare a acestora, elaborate de
Consiliul Judeţean Galaţi, în baza autonomiei conferite de lege cu privire la propria
organizare şi funcţionare.
A fost aleasă această formulă datorită utilităţii sale practice.
În continuare, se definesc următorii termeni şi expresii:
1) „Majoritate”, fără alte precizări, înseamnă grupul mai numeros1. Întotdeauna se
va specifica în text dacă majoritatea se referă la numărul de membri (consilieri), la numărul
de membri (consilieri) în funcţie sau la numărul de membri (consilieri) în funcţie prezenţi.
2) „Majoritate relativă” înseamnă cele mai multe voturi obţinute de candidaţi, unii în
raport cu ceilalţi.
3) „Vot majoritar” desemnează procedura de alegere potrivit căreia funcţia, sau,
după caz, funcţiile, se atribuie celui (celor) care a (au) obţinut cel mai mare număr de
voturi, dar nu mai puţin de majoritatea voturilor.
4) „Vot uninominal” desemnează situaţia când miza votului este o singură funcţie.
5) „Vot plurinominal” desemnează situaţia când miza votului o constituie mai multe
funcţii (de exemplu, alegerea vicepreşedinţilor consiliului).
6) „Aviz” înseamnă opinie, punct de vedere, cu privire la o anumită chestiune,
provenind de la o structură sau de la o persoană stabilită, în mod expres, de lege sau de
prezentul regulament.
7) „Aviz consultativ” este acel aviz care trebuie cerut, însă cel care l-a cerut nu este
obligat să i se conformeze.

TITLUL I
PRINCIPII ŞI DISPOZIŢII GENERALE
Art.1. — (1) Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în 2007, cu modificările şi
completările ulterioare2, precum şi cu alte reglementări legale în vigoare. Orice prevedere
care intră în divergenţă cu prevederile legale în vigoare este nulă de drept.
(2) Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi
funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării
serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al
consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit.
1

Indiferent dacă numărul de membri (consilieri judeţeni) este par, de forma 2p (p fiind un număr natural) sau
impar, de forma 2p+1, majoritatea este întrunită începând cu numărul p+1.
2
Cu modificările şi completările ulterioare aduse prin: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 20/2008,
Legea nr. 35/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2008, Legea nr. 131/2008, Legea nr.
264/2011, Legea nr. 13/2012, Legea nr. 74/2012, Legea nr. 20/2014, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
18/2014, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 68/2014, Legea nr. 115/2015, Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 14/2015, Legea nr. 119/2015, Legea nr. 200/2015, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
41/2015.
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(3) Aplicarea principiilor prevăzute la alin. (2) nu poate aduce atingere caracterului
de stat naţional, unitar şi indivizibil al României3.
Art.2. — (1) Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă a
autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în
interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii.
(2) Acest drept se exercită de consiliile locale şi primari, precum şi de consiliile
judeţene, autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat.
(3) Dispoziţiile alin. (2) nu aduc atingere posibilităţii de a recurge la consultarea
locuitorilor prin referendum sau prin orice altă formă de participare directă a cetăţenilor la
treburile publice, în condiţiile legii.
(4) Prin colectivitate locală se înţelege totalitatea locuitorilor din unitatea
administrativ-teritorială4.
Art.3. — (1) Autonomia locală este numai administrativă şi financiară, fiind
exercitată pe baza şi în limitele prevăzute de lege.
(2) Autonomia locală priveşte organizarea, funcţionarea, competenţele şi atribuţiile,
precum şi gestionarea resurselor care, potrivit legii, aparţin comunei, oraşului, municipiului
sau judeţului, după caz5.
Art.4. — (1) Comunele, oraşele, municipiile şi judeţele sunt unităţi administrativteritoriale în care se exercită autonomia locală şi în care se organizează şi funcţionează
autorităţi ale administraţiei publice locale.
(2) Unităţile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu
capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept
fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor deschise la unităţile
teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. Unităţile administrativ-teritoriale
sunt titulare ale drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea
bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, precum şi din
raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii6.
Art.5. — (1) În judeţul Galaţi se constituie un consiliu judeţean, ca autoritate a
administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti
şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean.
(2) Coordonarea constă în armonizarea, în punerea de acord, a acţiunii consiliilor
comunale şi orăşeneşti şi municipale care contribuie, potrivit competenţelor ce le au, la
realizarea serviciilor publice de interes judeţean, date de lege în competenţa consiliului
judeţean.
(3) Consiliul judeţean este compus din consilieri aleşi prin vot universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat, în condiţiile legii.
Art.6. — (1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice locale din comune,
oraşe şi municipii şi Consiliul Judeţean Galaţi se bazează pe principiile autonomiei,
legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea problemelor judeţului
Galaţi.
(2) În relaţiile dintre autorităţile administraţiei publice locale şi consiliul judeţean nu
există raporturi de subordonare7.
Art.7. — (1) Pentru a se asigura funcţionarea organelor şi structurilor organizatorice
colective ale Consiliului Judeţean Galaţi, în concordanţă cu principiul democratic al
majorităţii, se utilizează cvorumul de funcţionare şi cvorumul deliberativ.
3

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2 alin. (2).
Ibidem, art. 3 alin. (4).
5
Ibidem, art. 4 alin. (2).
6
Ibidem, art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (1).
7
Ibidem, art. 6 alin. (2).
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(2) Cvorumul de funcţionare este numărul minim de membri, ai unui organ sau
structuri organizatorice colective a Consiliului Judeţean Galaţi, care trebuie să fie prezenţi
la începutul şedinţei, pentru ca aceasta să fie legal constituită. Acesta se situează la
nivelul majorităţii membrilor în funcţie ai organului sau structurii organizatorice colective, în
afară de cazurile în care legea sau prezentul regulament prevede o altă majoritate 8. În
toate situaţiile, şedinţa legal constituită poate continua să lucreze valabil, chiar dacă o
parte dintre consilierii judeţeni prezenţi la începutul şedinţei părăsesc sala, atât timp cât
numărul celor prezenţi reprezintă majoritatea membrilor în funcţie ai organului sau
structurii organizatorice colective respective şi nu este mai mic decât cvorumul deliberativ.
Consilierii judeţeni pot părăsi sala de şedinţă doar cu aprobarea plenului şedinţei
Consiliului Judeţean Galaţi.
(3) Cvorumul deliberativ semnifică numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei
hotărâri, a unui aviz sau acord. Acesta se situează la nivelul majorităţii membrilor în funcţie
prezenţi la şedinţă, ai organului sau structurii organizatorice colective, în afară de cazurile
în care legea sau prezentul regulament prevede o altă majoritate. În caz de paritate de
voturi, hotărârea nu se adoptă şi se reiau dezbaterile în şedinţa următoare9.
(4) În toate cazurile, hotărârile se adoptă în plen cu cvorumul şi majoritatea
prevăzute de lege.
Art.8. — (1) Consilierii judeţeni îşi desfăşoară activitatea în cadrul şedinţelor în plen
şi în cadrul comisiilor de specialitate, structuri organizatorice colective ale Consiliului
Judeţean Galaţi care hotărăsc prin vot, astfel:
– şedinţa în plen adoptă hotărâri;
– comisiile de specialitate adoptă rapoarte de avizare.
(2) Au drept de vot numai consilierii judeţeni în funcţie. Votul consilierului judeţean
este personal. Acesta poate fi deschis sau secret.
(3) Votul deschis se exprimă prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.
(4) Votul prin ridicarea mâinii are următoarele semnificaţii: „pentru”, „împotrivă” sau
„abţinere”. Neexprimarea votului prin ridicarea mâinii se socoteşte ca „abţinere”.
(5) Votul prin apel nominal se desfăşoară astfel:
preşedintele explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „împotrivă”;
secretarul judeţului dă citire numelui şi prenumelui consilierilor judeţeni, în
ordine alfabetică;
fiecare consilier judeţean răspunde „pentru” sau „împotrivă”;
după terminarea apelului se repetă numele şi prenumele consilierilor judeţeni
care nu au răspuns.
(6) Consiliul poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu
caracter individual, cu privire la persoane, vor fi luate întotdeauna prin vot secret, cu
excepţiile prevăzute de lege, în cadrul şedinţelor tuturor structurilor organizatorice ale
consiliului10. Acesta poate fi utilizat şi în alte cazuri, dacă este prevăzut de prezentul
regulament sau dacă aşa stabileşte structura deliberativă respectivă. Pentru exprimarea
votului secret se utilizează buletine de vot adecvate, urnă şi cabine de vot. Întotdeauna se
va desemna o comisie de numărare a voturilor care supraveghează votarea şi stabileşte
rezultatul, consemnându-l într-un proces-verbal.
(7) Votul secret, utilizat pentru alegerea în anumite funcţii, este de tip majoritar
uninominal sau plurinominal:
votul este uninominal când miza competiţiei electorale este o singură funcţie;

8

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 95 alin. (1).
Ibidem, art. 97 alin. (1) şi art. 98.
10
Ibidem, art. 45 alin. (5).
9
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votul este plurinominal când miza competiţiei electorale constă în mai multe
funcţii.
Pe buletinul de vot se trec numele şi prenumele candidatului, funcţia pentru care
acesta candidează şi, după caz, partidul din care face parte. Redactarea buletinelor de vot
va fi fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pe verso, în colţul din dreapta sus,
buletinul de vot va fi ştampilat cu sigiliul consiliului. Pentru exprimarea opţiunii se va folosi
cuvântul „da” sau „nu”. Acestea vor fi încadrate în patrulaterele aflate pe buletinul de vot în
dreptul numelui şi prenumelui candidatului respectiv.
Votul se desfăşoară astfel:
consilierul judeţean votează „pentru” prin bararea cuvântului „nu”. Acesta votează
„împotrivă” prin bararea cuvântului „da”.
sunt nule buletinele de vot care nu corespund modelului prezentat şi cele care nu
respectă tehnica votării stabilită prin prezentul regulament.
rezultatul votului se stabileşte de o comisie aleasă anume şi se consemnează într-un
proces-verbal.
comisia mai sus-arătată veghează la asigurarea secretului votului, cu verificarea
prealabilă şi concomitentă a respectării următoarelor condiţii minime: existenţa unui spaţiu
care asigură confidenţialitatea efectivă a exercitării votului secret (o încăpere separată,
unde accesul va fi restricţionat, fiind permisă doar prezenţa consilierului judeţean care
votează în acel moment sau cabine de vot); nedivulgarea secretului votului până la
introducerea buletinului de vot în urnă.
după stabilirea rezultatului votării, buletinele utilizate se sigilează, sub semnătura
membrilor comisiei, în plic închis, şi se predau spre păstrare la arhivă.

TITLUL II
ORGANIZAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI
Capitolul I
MANDATUL, STRUCTURA ŞI CONSTITUIREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI
Art.9. — (1) Consiliul Judeţean Galaţi se alege pentru un mandat de 4 ani, care
poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.
(2) Consiliul judeţean îşi exercită mandatul de la data constituirii, până la data
declarării ca legal constituit a noului consiliu ales11.
Art.10. — (1) Organele, respectiv structurile organizatorice, prin care Consiliul
Judeţean Galaţi îşi exercită atribuţiile sunt: şedinţa în plen, preşedintele, cei doi
vicepreşedinţi şi comisiile de specialitate cu caracter permanent.
(2) Pentru realizarea atribuţiilor care îi revin Consiliul Judeţean Galaţi dispune de un
aparat de specialitate care cuprinde funcţionari publici salarizaţi din bugetul propriu,
precum şi personalul angajat pe bază de contract de muncă.
Art.11. — (1) Constituirea Consiliului Judeţean Galaţi se face în termen de 20 de
zile de la data desfăşurării alegerilor, după îndeplinirea prevederilor art. 47 alin. (1) din
Legea nr. 334/2006 privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale,
republicată. Candidaţilor declaraţi aleşi nu li se pot valida mandatele, dacă raportul detaliat
al veniturilor şi cheltuielilor electorale pentru fiecare partid politic sau candidat independent
nu a fost depus în condiţiile legii.
11

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 93 alin. (2).
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(2) Convocarea consilierilor declaraţi aleşi pentru şedinţa de constituire se face de
către prefect. La şedinţa de constituire poate participa prefectul sau un reprezentant al
acestuia12.
(3) Şedinţa este legal constituită, dacă participă cel puţin două treimi din numărul
consilierilor judeţeni aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, şedinţa
se va organiza, în aceleaşi condiţii, peste trei zile, la convocarea prefectului. Dacă nici la a
doua convocare reuniunea nu este legal constituită, se va proceda la o nouă convocare de
către prefect, peste alte trei zile, în aceleaşi condiţii13.
(4) În situaţia în care Consiliul Judeţean Galaţi nu se poate reuni nici la această
ultimă convocare, din cauza absenţei, fără motive temeinice, a consilierilor, prefectul va
declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor aleşi care au lipsit nemotivat de la cele trei
convocări anterioare, dacă aceştia nu pot fi înlocuiţi de supleanţii înscrişi pe listele de
candidaţi respective, organizându-se alegeri pentru completare, în termen de 30 de zile, în
condiţiile Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(5) Ordinul prefectului prin care se declară vacante locurile consilierilor care au lipsit
nemotivat poate fi atacat de cei în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen
de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă14.
(6) Absenţa consilierilor judeţeni de la şedinţa de constituire a Consiliului Judeţean
Galaţi este considerată motivată, dacă se face dovada că aceasta a intervenit din cauza
unei boli care a necesitat spitalizarea sau a făcut imposibilă prezenţa acestora, a unei
deplasări în străinătate în interes de serviciu sau a unor evenimente de forţă majoră.
Art.12. — (1) Lucrările şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Galaţi sunt
conduse de cel mai în vârstă consilier asistat de doi consilieri dintre cei mai tineri, cu
asistenţa de specialitate a secretarului judeţului prin grija căruia se întocmeşte şi procesulverbal al şedinţei15.
(2) Pentru validarea mandatelor, Consiliul Judeţean Galaţi alege prin vot deschis,
dintre membrii săi, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare alcătuită din 3–5
consilieri judeţeni.
(3) Comisia de validare examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier judeţean şi
propune Consiliului Judeţean Galaţi validarea sau invalidarea mandatelor.
(4) Comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier judeţean
numai în cazul în care se constată încălcarea condiţiilor de eligibilitate sau dacă alegerea
consilierului judeţean s-a făcut prin fraudă electorală, constatată în condiţiile Legii pentru
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
(5) Validarea sau invalidarea mandatelor se face, în ordine alfabetică, cu votul
deschis al majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat
este supus validării sau invalidării nu participă la vot.
(6) Hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacată de cei
interesaţi la tribunal – instanţa de contencios administrativ – în termen de 5 zile de la
adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare16.
Art.13. — (1) Consilierii judeţeni ale căror mandate au fost validate depun în fata
consiliului judeţean următorul jurământ în limba română: „Jur să respect Constituţia şi
legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru
binele locuitorilor judeţului Galaţi. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.
(2) Consilierii judeţeni care refuză să depună jurământul sunt consideraţi
demisionaţi de drept.
12

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 30 alin. (1).
Ibidem, art. 30 alin. (1) coroborat cu art. 90.
14
Ibidem, art. 30 alin. (4) coroborat cu art. 90.
15
Ibidem, art. 31 alin. (1) coroborat cu art. 90.
16
1
Ibidem, art. 31 alin. (1) coroborat cu art. 89.
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(3) Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.
(4) În cazul în care consilierul judeţean declarat ales renunţă la mandat înainte de
validare sau refuză să depună jurământul, se supune validării mandatul primului supleant
înscris pe lista partidului politic, a alianţei politice sau a alianţei electorale respective, dacă
până la validarea mandatului partidele şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la
partid. În cazul în care locurile rămase vacante nu pot fi completate cu supleanţi, conform
legii, iar numărul de consilieri judeţeni se reduce sub jumătate plus unu, se vor organiza
alegeri parţiale pentru completare, în termen de 90 de zile.
Art.14. — Consiliul Judeţean Galaţi se declară legal constituit, dacă majoritatea
consilierilor judeţeni validaţi au depus jurământul. Constituirea consiliului judeţean se
constată prin hotărâre, adoptată cu votul majorităţii consilierilor judeţeni validaţi17.
Capitolul II
ALEGEREA ŞI ÎNCETAREA MANDATULUI PREŞEDINTELUI
Art.15. — (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi se alege prin vot indirect de
către Consiliul Judeţean Galaţi18.
(2) Mandatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi este de 4 ani şi se exercită în
condiţiile legii. Mandatul preşedintelui poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de
război, calamitate naturală, dezastru sau sinistru deosebit de grav19.
(3) După declararea ca legal constituit a Consiliului Judeţean Galaţi se procedează
la alegerea, dintre consilieri, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi. Orice consilier
judeţean în funcţie îşi poate depune candidatura sau poate propune un alt consilier
judeţean pentru funcţia de preşedinte, cu acordul celui în cauză.
(4) Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi se alege prin vot secret, uninominal, cu
votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie. În situaţia în care nu s-a întrunit
această majoritate se organizează în aceeaşi şedinţă, după o pauză care nu poate depăşi
24 de ore, un al doilea tur de scrutin la care vor participa candidaţii situaţi pe primele două
locuri, stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obţinute. În caz de balotaj
se va proceda, în aceeaşi şedinţă, la un ultim tur de scrutin la care vor participa candidaţii
care s-au aflat în această situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cele mai
multe voturi, dar nu mai puţin decât votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie.
(5) După declararea sa ca legal ales Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi intră
în exercitarea mandatului şi preia conducerea şedinţei de constituire.
(6) Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi îşi păstrează calitatea de consilier
judeţean20.
(7) Preşedintele consiliului judeţean ales în cursul unui mandat, ca urmare a
vacanţei postului de preşedinte al consiliului judeţean, încheie mandatul precedentei
autorităţi a administraţiei publice locale.
Art.16. — (1) Mandatul preşedintelui consiliului judeţean încetează de drept, în
condiţiile Legii administraţiei publice locale, în următoarele situaţii21:
17

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 34 alin. (2) coroborat cu art.
90.
18
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii
administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004
privind Statutul aleşilor locali, art. 1 alin. (5).
19
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 69 alin. (1) coroborat cu art.
108 alin. (2).
20
Ibidem, art. 108 alin. (1).
21
Ibidem, art. 69 alin. (2) coroborat cu art. 108 alin. (2).
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a) dacă acesta se află în imposibilitatea exercitării funcţiei datorită unei boli grave,
certificate, care nu permite desfăşurarea activităţii în bune condiţii timp de şase luni pe
parcursul unui an calendaristic;
b) dacă acesta nu îşi exercită, în mod nejustificat, mandatul timp de 45 de zile
consecutiv.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) prefectul, prin ordin, ia act de încetarea
mandatului preşedintelui.
(3) Ordinul prefectului poate fi atacat de preşedinte la instanţa de contencios
administrativ în termen de 10 zile de la comunicare.
(4) Instanţa de contencios administrativ este obligată să se pronunţe în termen de
30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei
instanţe este definitivă şi irevocabilă.
Art.17. — (1) Calitatea de preşedinte al consiliului judeţean încetează, de drept,
înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în cazurile reglementate de Legea
privind Statutul aleşilor locali, astfel22:
a) demisie;
b) incompatibilitate23;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca
urmare a reorganizării acesteia24;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni
consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege25;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă
privativă de libertate26;
g) punerea sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţii
naţionale pe a cărei lista a fost ales;
j) deces.
(2) Prevederile lit. f) – h) ale alin. (1) devin aplicabile numai după rămânerea
definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti27.
(3) Procedura utilizată în situaţia încetării de drept, înainte de expirarea duratei
normale, a mandatului preşedintelui consiliului judeţean diferă de la caz la caz, după cum
urmează:
a) în situaţia prevăzută la lit. a) a art. (1) preşedintele consiliului judeţean poate
demisiona, anunţând în scris Consiliul Judeţean Galaţi, care ia act de aceasta.
22

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin. (2)
coroborat cu art. 15 alin. (2) şi art. 18 alin. (3).
23
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitare demnităţilor publice,
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare, Titlul IV, Capitolul III „Incompatibilităţi”.
24
Aceasta poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii
corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii, astfel cum prevede art. 11 alin. (1) din Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
25
Nu se aplică în cazul în care a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau
de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii
încredinţate exercitarea mandatului se suspendă potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
26
Se aplică şi în cazul condamnării prin hotărâre rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu
suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81–82, respectiv cu executarea în alte
condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 Codul penal, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18/8.06.2015.
27
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (3).
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Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, care asigură interimatul, propune consiliului
adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant28;
b) în situaţiile prevăzute la lit. b) – h) şi i) ale art. (1) Consiliul Judeţean Galaţi
adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea vicepreşedintelui Consiliului Judeţean
Galaţi care asigură interimatul, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi se
declară locul vacant. Hotărârea va avea la bază un referat constatator semnat de
vicepreşedintele care asigură interimatul şi de secretarul judeţului; referatul va fi însoţit de
actele justificative29;
c) în situaţia prevăzută la lit. i) a art. (1), în termen de 30 de zile de la data sesizării
partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei
listă a fost ales consilierul judeţean, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului
consilierului judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant
locul consilierului judeţean30.
Art.18. — Mandatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi poate înceta înainte
de termen în urma eliberării sau revocării acestuia din funcţie. Eliberarea din funcţie a
preşedintelui consiliului judeţean se face cu votul secret a două treimi din numărul
consilierilor în funcţie, la propunerea motivată a cel puţin unei treimi din numărul acestora.
Eliberarea din funcţie a preşedintelui nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului
consiliului judeţean31.
Art.19. — (1) Mandatul preşedintelui consiliului judeţean se suspendă de drept
numai în cazul în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se
comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului, care, prin ordin, în termen de
maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului32.
(2) Ordinul de suspendare se comunică, în termen de maximum 48 de ore de la
emitere, preşedintelui consiliului judeţean.
(3) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).
(4) Dacă preşedintele consiliului judeţean suspendat din funcţie a fost găsit
nevinovat, acesta are dreptul, în condiţiile legii, la plata drepturilor salariale
corespunzătoare perioadei în care a fost suspendat.
Art.20. — (1) În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte, precum şi în caz de
suspendare din funcţie a acestuia, atribuţiile ce îi sunt conferite prin lege vor fi exercitate
de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean cu votul secret al majorităţii
consilierilor judeţeni în funcţie.
(2) În situaţia în care sunt suspendaţi din funcţie, în acelaşi timp, atât preşedintele,
cât şi vicepreşedinţii, consiliul judeţean deleagă un consilier judeţean care va îndeplini atât
atribuţiile preşedintelui, cât şi pe cele ale vicepreşedintelui, până la încetarea suspendării.
(3) Dacă devin vacante, în acelaşi timp, atât funcţia de preşedinte, cât şi cea de
vicepreşedinte, consiliul judeţean alege un nou vicepreşedinte, prevederile alin. (1) şi (2)
aplicându-se până la alegerea unui nou preşedinte.
Art.21. — (1) Pe timpul exercitării mandatului, contractul de muncă sau actul de
numire al preşedintelui în cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, respectiv la regii
autonome sau la societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat ori ale
unităţilor administrativ-teritoriale se suspendă33.
28

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10.
Ibidem, art. 12 alin. (1) şi (2).
30
Ibidem, art. 12 alin. (3) coroborat cu art. 18 alin. (3).
31
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 101 alin. (3) şi Legea nr.
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 18 alin. (4).
32
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 71 coroborat cu art. 108
alin. (2).
33
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 alin. (1).
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(2) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de
numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de
cultură şi artă34.
(3) În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către persoana care ocupă
funcţia de Preşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, au loc reorganizări ale persoanei
juridice, aceasta este obligată să comunice acestuia noul loc de muncă stabilit,
corespunzător celui deţinut, cu respectarea legislaţiei în vigoare 35.
Capitolul III
ALEGEREA ŞI ÎNCETAREA MANDATULUI CELOR DOI VICEPREŞEDINŢI

Art.22. — (1) Consiliul Judeţean Galaţi alege dintre membrii săi doi
vicepreşedinţi36. Orice consilier judeţean în funcţie îşi poate depune propria
candidatură sau poate propune un alt consilier judeţean pentru funcţia de
vicepreşedinte, cu acordul celui în cauză.
(2) Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Galaţi se aleg prin vot secret, plurinominal,
cu majoritatea voturilor consilierilor judeţeni în funcţie37. În situaţia în care nu s-a întrunit
această majoritate, se organizează în aceeaşi şedinţă, un al doilea tur de scrutin la care
vor participa candidaţii situaţi pe primele patru locuri, stabiliţi în ordinea descrescătoare a
numărului de voturi obţinute. Sunt declaraţi aleşi vicepreşedinţi cei doi consilieri judeţeni
care au obţinut cel mai mare număr de voturi, dar nu mai puţin de votul majorităţii
consilierilor judeţeni în funcţie. În caz de balotaj, se va proceda, în aceeaşi şedinţă, la un
nou tur de scrutin, la care vor participa candidaţii care s-au aflat în această situaţie. Va fi
declarat ales candidatul care a obţinut cele mai multe voturi, dar nu mai puţin de votul
majorităţii consilierilor judeţeni, în funcţie.
(3) Vicepreşedinţii consiliului judeţean intră în exercitarea mandatului după
declararea lor ca legal aleşi38.
(4) Vicepreşedinţii îşi păstrează calitatea de consilieri judeţeni iar pe timpul
exercitării mandatului, contractele de muncă sau actele de numire ale vicepreşedinţilor în
cadrul unei instituţii sau autorităţi publice, respectiv la regii autonome sau la societăţile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat ori ale unităţilor administrativ-teritoriale
se suspendă39.
(5) Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de
numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, ziariştii cu atestat profesional, oamenii de
cultură şi artă40.
(6) În cazul în care, pe durata exercitării mandatului de către persoanele care ocupă
funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi, au loc reorganizări ale persoanei
juridice, aceasta este obligată să comunice acestuia noul loc de muncă stabilit,
corespunzător celui deţinut, cu respectarea legislaţiei în vigoare 41.
Art.23. — (1) Mandatul de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Galaţi încetează
de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
34

Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 28 alin. (2).
Ibidem, art. 29 alin. (3).
36
Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 101 alin. (1).
37
Ibidem, art. 101 alin. (2).
38
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 18 alin. (1).
39
Ibidem, art. 28 alin. (1).
40
Ibidem, art. 28 alin. (2).
41
Ibidem, art. 29 alin. (3).
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b) incompatibilitate42;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca
urmare a reorganizării acesteia43;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni
consecutiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege44;
f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă
privativă de libertate45;
g) punere sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor
naţionale pe a cărei listă a fost ales;
j) deces.
(2) Prevederile art. 21 alin. (1) lit. f) – h) devin aplicabile numai după rămânerea
definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti46.
(3) Mandatul vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Galaţi poate înceta înainte de
termen în urma eliberării din funcţie. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor Consiliului
Judeţean Galaţi se face cu votul secret al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie, la
propunerea a cel puţin o treime din numărul acestora. Eliberarea din funcţie a
vicepreşedinţilor consiliului judeţean nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului
consiliului judeţean47.
(4) Procedura utilizată, în cazul încetării înainte de termen a mandatului de
vicepreşedinte, diferă de la caz la caz, după cum urmează:
a) în situaţia prevăzută la lit. a) a art. (1) vicepreşedintele poate demisiona
anunţând în scris preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, care ia act de aceasta.
Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi
se declară locul vacant48.
b) în situaţiile prevăzute la lit. b) – h) şi i) ale art. (1) Consiliul Judeţean Galaţi
adoptă în prima şedinţă ordinară, la propunerea preşedintelui, o hotărâre prin care se ia
act de situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului judeţean în cauză. Hotărârea
va avea la bază, în toate cazurile, un referat constatator semnat de preşedinte şi de
secretarul judeţului; referatul va fi însoţit de actele justificative49;
c) în situaţia prevăzută la lit. i) a art. (1), în termen de 30 de zile de la data sesizării
partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei
listă a fost ales consilierul judeţean, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului
42

Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitare demnităţilor publice,
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare, Titlul IV, Capitolul III „Incompatibilităţi”.
43
Aceasta poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii
corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii, astfel cum prevede Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (1).
44
Nu se aplică în cazul în care a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau
de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii
încredinţate exercitarea mandatului se suspendă potrivit art. 11 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind
Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.
45
Se aplică şi în cazul condamnării prin hotărâre rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu
suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81–82, respectiv cu executarea în alte
condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 Codul penal, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18/8.06.2015.
46
Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 11 alin. (3).
47
Legea nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 101 alin. (3).
48
Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10.
49
Ibidem, art. 12.
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consilierului judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant
locul consilierului judeţean50.
(5) Suspendarea din funcţie a vicepreşedintelui se face în aceleaşi condiţii şi după
aceeaşi procedură ca şi în cazul preşedintelui.
Art.24. — Dacă funcţia de vicepreşedinte devine vacantă, se procedează la
alegerea unui nou vicepreşedinte, după aceeaşi procedură.

Capitolul IV
ALEGEREA ŞI ÎNCETAREA MANDATULUI COMISIILOR DE SPECIALITATE 51
Art.25. — (1) În şedinţa de constituire, Consiliul Judeţean Galaţi stabileşte, pe toată
durata mandatului, următoarele comisii de specialitate:
1. Comisia buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială;
2. Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare
partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană;
3. Comisia pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi
protecţia mediului şi de servicii publice;
4. Comisia pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură,
activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement;
5. Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională;
6. Comisia de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului,
investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură.
(2) Stabilirea numărului de membri ai fiecărei comisii se face prin hotărâre a
şedinţei în plen a consiliului.
(3) Preşedintele şi vicepreşedinţii nu pot face parte din aceste comisii.
(4) Nominalizarea consilierilor pentru fiecare comisie se face, prin negocieri, de
grupările de consilieri care reprezintă aceleaşi partide sau coaliţii de partide, în funcţie de
opţiunile şi de pregătirea profesională a consilierilor. Dacă negocierile conduc la o
înţelegere, consiliul hotărăşte, prin vot deschis, nominalizarea, în bloc, a consilierilor pe
comisii. În caz contrar, se procedează la vot individual.
Art.26. — (1) În prima şedinţă comisiile vor fi convocate de preşedintele consiliului,
cu care ocazie îşi vor alege un preşedinte şi un secretar, prin votul deschis al majorităţii
membrilor comisiei.
(2) În a doua şedinţă se vor stabili responsabilităţile pe fiecare consilier judeţean în
cadrul comisiei.
(3) Activitatea comisiilor se desfăşoară pe baza programelor de lucru pe care le
adoptă, a căror realizare este urmărită de preşedintele comisiei.
Art.27. — Dacă se pune problema completării sau a modificării componenţei
comisiilor de specialitate, pe parcursul mandatului, se utilizează aceeaşi procedură ca la
alegere.
Art.28. — Numărul comisiilor de specialitate şi denumirea lor se pot modifica prin
modificarea prezentului regulament.

50

Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (3) coroborat cu art. 18 alin. (3).
Această secţiune reprezintă aplicarea în concret a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 54.
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Capitolul V
SECRETARUL JUDEŢULUI52
Art.29. — (1) Judeţul Galaţi are un secretar, salarizat din bugetul acestuia.
Secretarul este funcţionar public de conducere şi are studii superioare juridice sau
administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie, în condiţiile legii. El nu poate
fi membru al vreunui partid politic sau al vreunei formaţiuni politice, sub sancţiunea
destituirii din funcţie.
(2) Recrutarea, numirea, suspendarea, modificarea, încetarea raporturilor de
serviciu şi regimul disciplinar ale secretarului judeţului se fac în conformitate cu prevederile
legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.
Art.30. — În caz de absenţă temporară, secretarul judeţului va fi înlocuit de un
funcţionar public din aparatul de specialitate, având studii juridice sau administrative şi
vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani, desemnat de Preşedintelui Consiliului
Judeţean Galaţi, la propunerea secretarului judeţului.
TITLUL III
FUNCŢIONAREA CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI
Capitolul I
ŞEDINŢA ÎN PLEN A CONSILIULUI JUDEŢEAN GALAŢI
Secţiunea 1
Pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor
Art.31. — (1) Consiliul Judeţean Galaţi se întruneşte în şedinţă ordinară în fiecare
lună, la convocarea preşedintelui consiliului judeţean.
(2) Consiliul Judeţean Galaţi se poate întruni şi în şedinţe extraordinare ori de câte
ori este necesar, la cererea preşedintelui acestuia, sau a cel puţin unei treimi din numărul
membrilor consiliului ori la solicitarea prefectului, adresată preşedintelui consiliului, în
cazuri excepţionale care necesită adoptarea unor măsuri imediate pentru prevenirea,
limitarea sau înlăturarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau
epizootiilor precum şi pentru apărarea ordinii şi liniştii publice. Obligaţia asigurării
materialelor pentru şedinţă revine celor ce au avut iniţiativa convocării.
(3) Convocarea consiliului judeţean se face în scris, prin intermediul secretarului
judeţului, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau cu cel mult 3 zile înaintea
celor extraordinare.
(4) În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor
locuitorilor judeţului Galaţi, convocarea consiliului se face de îndată.
(5) Convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei iar în invitaţia la
şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării acesteia şi ordinea de zi a acesteia.
Ordinea de zi a şedinţei consiliului se aduce la cunoştinţa locuitorilor judeţului prin massmedia sau prin orice alt mijloc de publicitate.
(6) În situaţia în care preşedintele consiliului se află în imposibilitatea de a convoca
consiliul în şedinţă ordinară, aceasta se va face de către vicepreşedintele desemnat în
condiţiile art. 107 din legea organică.
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Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 116.
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(7) Şedinţele consiliului sunt legal constituite, dacă este prezentă majoritatea
consilierilor judeţeni în funcţie.
(8) Prezenţa consilierilor judeţeni la şedinţe este obligatorie. Cazurile în care se
consideră că absenţa este motivată se vor stabili prin prezentul regulament. În situaţia în
care un consilier judeţean absentează de două ori consecutiv, fără motive temeinice, el
poate fi sancţionat în condiţiile Legii privind Statutul aleşilor locali. Consilierul judeţean
care nu poate lua parte la şedinţă, din motive temeinice, va trebui să încunoştinţeze
preşedintele consiliului sau secretarul judeţului şi să prezinte dovezile necesare pentru
motivarea absenţei. Preşedintele consiliului stabileşte dacă sunt întrunite condiţiile cerute
de prezentul regulament pentru motivarea absenţei. Cazurile în care absenţa se consideră
motivată sunt următoarele: concediul medical, concediul de odihnă, deplasări în ţară şi în
străinătate aprobate, situaţii de forţă majoră.
(9) În cazul în care consiliul nu se întruneşte timp de 2 luni consecutive, nu a
adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre, precum şi în situaţia în care
numărul consilierilor judeţeni se reduce sub jumătate plus unul şi nu se poate completa
prin supleanţi, acesta se dizolvă de drept. Consiliul judeţean poate fi dizolvat prin
referendum judeţean, în condiţiile legii53.
(10) În cazul în care consiliul nu se întruneşte timp de 2 luni consecutive sau nu a
adoptat în 3 şedinţe ordinare consecutive nici o hotărâre acesta se reconstituie din
membrii supleanţi, convocarea consilierilor supleanţi fiind făcută de către prefect.
(11) Şedinţa de reconstituire este legal întrunită, dacă la aceasta participă un număr
de membri supleanţi mai mare decât jumătate plus unu din numărul total al consilierilor din
consiliul judeţean respectiv. Prevederile art. 11 alin. (3) – (6) şi ale art. 12 – 14 din
prezentul regulament se aplică corespunzător54.
(12) Secretarul judeţului sau orice altă persoană interesată sesizează instanţa de
contencios administrativ cu privire la cazurile prevăzute la alin. (9). Instanţa analizează
situaţia de fapt şi se pronunţă cu privire la dizolvarea consiliului judeţean. Hotărârea
instanţei este definitivă şi se comunică prefectului.
(13) Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu judeţean se face de
Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizează în termen de maximum 90 de
zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a
constatat dizolvarea consiliului judeţean sau, după caz, de la validarea rezultatului
referendumului.
(14) Până la constituirea noului consiliu judeţean, problemele curente ale
administraţiei judeţului vor fi rezolvate de secretarul judeţului, pe baza unei împuterniciri
speciale date de Guvern, prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice55.
(15) În situaţia excepţională în care preşedintele consiliului judeţean se află în
imposibilitatea exercitării mandatului, consiliul judeţean este dizolvat în condiţiile legii, iar
funcţia de secretar al judeţului este vacantă, prefectul numeşte prin ordin o persoană prin
detaşare, în condiţiile art. 89 alin. (1) şi (2) şi, după caz, art. 92 din Legea nr. 188/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care să exercite atribuţiile de secretar
al judeţului pentru a rezolva problemele curente ale judeţului, până la ocuparea funcţiei
publice de conducere de secretar în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia
publică şi funcţionarii publici.
(16) Persoana desemnată potrivit prevederilor alin. (13) trebuie să îndeplinească
condiţiile de studii şi vechime în specialitatea studiilor în condiţiile prezentei legi şi ale
legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici.
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(17) În situaţia prevăzută la alin. (13), prefectul trebuie să solicite cu celeritate
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici organizarea concursului pentru ocuparea
funcţiei de conducere de secretar al judeţului, în condiţiile legii.
(18) Numirea în funcţia de secretar al judeţului se face, în situaţia prevăzută la alin.
(15), de către prefectul judeţului, la propunerea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor
Publici56.
Art.32. — (1) Şedinţele consiliului sunt publice.
(2) La şedinţă va fi invitat prefectul, precum şi orice altă persoană a cărei prezenţă
este considerată utilă de iniţiatorul şedinţei.
(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română.
Art.33. — Şedinţele consiliului sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia,
de vicepreşedintele desemnat în condiţiile art. 107 alin. (2) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar când lipseşte
şi vicepreşedintele desemnat, de celălalt vicepreşedinte sau de un consilier judeţean ales
cu votul majorităţii consilierilor judeţeni prezenţi, revenindu-i în acest sens următoarele
prerogative:
a) supune spre aprobare proiectul ordinii de zi a şedinţei de consiliu;
b) supune dezbaterii toate punctele înscrise pe ordinea de zi şi supune la vot toate
proiectele de hotărâri, cu excepţia celor retrase de iniţiator;
c) asigură menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului în timpul şedinţelor;
d) anunţă rezultatul votării şi hotărârile adoptate;
e) semnează hotărârile adoptate în consiliu.
Art.34. — La şedinţele consiliului participă, fără drept de vot, secretarul judeţului,
revenindu-i următoarele prerogative:
a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor
judeţeni;
b) până la începerea şedinţei, prezintă consilierilor judeţeni procesul-verbal al
şedinţei anterioare;
c) notează rezultatul votului şi informează preşedintele asupra cvorumului necesar
pentru adoptarea fiecărei hotărâri;
d) urmăreşte şi atrage atenţia preşedintelui ca la deliberarea şi adoptarea unor
hotărâri să nu ia parte consilierii judeţeni care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afin sau rude
până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii
consiliului.
Art.35. — (1) Dezbaterile din şedinţele consiliului, precum şi modul în care şi-a
exercitat votul fiecare consilier judeţean se consemnează, în mod sintetic, într-un procesverbal semnat de preşedintele consiliului judeţean sau de înlocuitorul acestuia, precum şi de
secretarul judeţului sau de înlocuitorul acestuia, după caz. Când doresc cuprinderea integrală
a intervenţiilor lor în procesul-verbal al şedinţei, consilierii judeţeni vor solicita acest lucru în
mod expres, înainte de a începe intervenţia respectivă.
(2) Şedinţele se înregistrează audio şi/sau video. Pe baza înregistrărilor se
întocmesc, ulterior, stenograma şi procesul-verbal ale şedinţelor.
(3) Stenograma va reflecta detaliat conţinutul dezbaterilor şi se va semna de
persoanele desemnate în acest sens.
(4) Înaintea fiecărei şedinţe secretarul judeţului pune la dispoziţie consilierilor
judeţeni, în timp util, procesul-verbal al şedinţei anterioare, care ulterior va fi supus spre
aprobare consiliului. Consilierii judeţeni au dreptul ca în cadrul şedinţei să conteste
conţinutul procesului-verbal, şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în
şedinţa anterioară57.
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(5) După aprobare, fiecare pagină a procesului-verbal se semnează de preşedintele
consiliului judeţean sau de înlocuitorul acestuia, precum şi de secretarul judeţului sau de
înlocuitorul acestuia, după caz.
(6) Procesul-verbal al ultimei şedinţe din cadrul mandatului consiliului nu se supune
aprobării noului consiliu.
(7) Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun întrun dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de cel care
conduce şedinţa şi de secretarul judeţului, după aprobarea procesului-verbal58.
Art.36. — (1) Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliu. Modificarea ordinii
de zi se poate face numai pentru probleme urgente.
(2) Proiectul ordinii de zi cuprinde, în următoarea succesiune: proiecte de hotărâre,
rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
Art.37. — (1) Consilierii judeţeni în funcţie, prefectul şi secretarul judeţului au
dreptul la cuvânt. Directorii executivi ai direcţiilor din aparatul de specialitate au obligaţia
să răspundă la întrebări şi interpelări.
(2) Nimeni nu poate lua cuvântul decât dacă îi este dat de cel care conduce
şedinţa, în condiţiile prezentului regulament.
(3) Cel care conduce şedinţa, cu aprobarea majorităţii consilierilor, are dreptul să
limiteze durata luărilor de cuvânt în funcţie de obiectul dezbaterilor.
(4) Cel căruia i s-a dat cuvântul este obligat să se refere exclusiv la chestiunea
pentru discutarea căreia s-a acordat acest drept.
Art.38. — (1) Cel care conduce şedinţa va da cuvântul oricând unui consilier
judeţean pentru a răspunde într-o chestiune de ordin personal care îl priveşte.
(2) Consilierii judeţeni au dreptul la replică.
(3) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme
privitoare la prezentul regulament.
Art.39. — (1) Cel care conduce şedinţa poate cere încheierea dezbaterilor unei
probleme puse în discuţia consiliului.
(2) Cererea de încheiere a dezbaterii se acceptă cu votul a cel puţin jumătate plus
unu din numărul consilierilor judeţeni în funcţie prezenţi.
Art.40. — (1) Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii, atât de către cel
care are cuvântul, cât şi de către cei din sala de şedinţă. Persoanele care nu respectă
această regulă vor fi evacuate din sală, cu excepţia consilierilor judeţeni.
(2) Dialogul între persoana care are cuvântul şi celelalte persoane aflate în sală
este interzis.
(3) La cererea persoanei căreia i-a fost adresată insulta sau calomnia, se va face
menţiune despre aceasta în procesul-verbal al şedinţei de consiliu.
Art.41. — (1) La cererea unui grup de consilieri judeţeni, aparţinând aceluiaşi partid
sau alianţe politice, cel ce conduce şedinţa o poate suspenda, pe o durată de cel mult 30
de minute, pentru a da acestora posibilitatea să se consulte, o singură dată pentru fiecare
punct al ordinii de zi.
(2) În cazul în care desfăşurarea şedinţei este perturbată, cel ce conduce şedinţa
poate întrerupe şedinţa pe o durată de cel mult 30 de minute şi poate dispune, apelând
dacă este necesar la organele de ordine, eliminarea din sală a persoanelor, altele decât
consilierii judeţeni, care împiedică în orice mod desfăşurarea normală a şedinţei
consiliului.
(3) Consiliul poate hotărî întreruperea şedinţei şi reluarea lucrărilor la o dată ulterioară.
(4) Pe timpul şedinţelor este interzis fumatul în sala de şedinţe.
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Secţiunea a 2-a
Atribuţiile şedinţei
Art.42. — Atribuţiile şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi se grupează,
potrivit naturii lor, în următoarele categorii principale:
(1) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al
consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
(2) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
(3) atribuţii privind gestionarea patrimoniului judeţului;
(4) atribuţii privind gestionarea serviciilor publice din subordine;
(5) atribuţii privind cooperarea interinstituţională;
(6) alte atribuţii prevăzute de lege.
Art.43. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1) Consiliul Judeţean
Galaţi:
a) alege, din rândul consilierilor judeţeni, preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului
Judeţean Galaţi;
b) hotărăşte înfiinţarea sau reorganizarea de instituţii, servicii publice şi societăţi
comerciale de interes judeţean, precum şi reorganizarea regiilor autonome de interes
judeţean, în condiţiile legii;
c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean,
organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de
specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale
societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean;
d) exercită, în numele judeţului, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare
participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii;
e) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de munca, în condiţiile legii, pentru
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
Art.44. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 42 alin. (2) Consiliul Judeţean
Galaţi:
a) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al
judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar;
b) aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau
garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni
de titluri de valoare în numele judeţului, în condiţiile legii;
c) stabileşte impozite şi taxe judeţene, în condiţiile legii;
d) adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de
mediu a judeţului, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi
urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale şi orăşeneşti
interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora;
e) stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale
implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de
dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale
componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile
administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti sau municipale implicate;
f) aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes
judeţean, în limitele şi în condiţiile legii.
Art.45. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 42 alin. (3) Consiliul Judeţean
Galaţi:
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a) hotărăşte darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor
proprietate publică a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes
judeţean, în condiţiile legii;
b) hotărăşte vânzarea, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate privată a
judeţului, după caz, în condiţiile legii;
c) atribuie, în condiţiile legii, denumiri de obiective de interes judeţean.
Art.46. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 42 alin. (4) Consiliul Judeţean
Galaţi:
a) asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:
1. educaţia;
2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a
persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;
3. sănătatea;
4. cultura;
5. tineretul;
6. sportul;
7. ordinea publică;
8. situaţiile de urgenţă;
9. protecţia şi refacerea mediului înconjurător;
10. conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de
arhitectura, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
11. evidenţa persoanelor;
12. podurile şi drumurile publice;
13. serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean, precum şi
alimentarea cu gaz metan;
14. alte servicii publice stabilite prin lege;
b) sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
c) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege;
d) acordă consultanţă în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativteritoriale din judeţ, la cererea acestora.
Art.47. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 42 alin. (5) Consiliul Judeţean
Galaţi:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
romane ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi
realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean;
b) hotărăşte, în condiţiile legii, înfrăţirea judeţului cu unităţi administrativ-teritoriale
din alte ţări;
c) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi
administrativ-teritoriale din ţara ori din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale
şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în vederea promovării unor
interese comune.
Art.48. — Consiliul Judeţean Galaţi îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.
Secţiunea a 3-a
Hotărârile
Art.49. — (1) Consiliul Judeţean Galaţi, în şedinţa în plen, în exercitarea atribuţiilor
ce-i revin, adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi, în afară de cazurile în
care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului cere o altă
majoritate.
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(2) Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii judeţeni, de preşedintele
consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea
proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului judeţului şi al serviciilor
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
(3) Hotărârile se exprimă, de regulă, în formă scrisă, se semnează de preşedinte sau,
în lipsa acestuia, de vicepreşedintele consiliului judeţean care a condus şedinţa şi se
contrasemnează de secretarul judeţului.
(4) Pe cale de excepţie, se pot utiliza şi hotărâri nescrise, dar numai pentru adoptarea
ordinii de zi a şedinţei, a procesului-verbal şi în cazurile când consiliul apreciază, prin vot, că
nu este necesară o hotărâre scrisă. Hotărârile nescrise se vor consemna detaliat în procesulverbal al şedinţei.
(5) Hotărârile scrise se numerotează cronologic, separat pe fiecare an calendaristic.
Proiectele neadoptate se păstrează la dosarul şedinţei.
(6) Dacă în cuprinsul hotărârilor se descoperă erori materiale (greşeli de redactare, de
numerotare a articolelor, alineatelor sau a paginilor), acestea se corectează pe baza unui
proces-verbal semnat de preşedinte şi secretarul judeţului, care se ataşează la dosarul
şedinţei.
(7) Hotărârile normative devin obligatorii de la data aducerii la cunoştinţă publică,
iar cele individuale, de la data comunicării.
(8) Publicarea, respectiv, comunicarea hotărârilor se fac prin grija secretarului
judeţului.
(9) Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în
termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect59.
(10) Hotărârile luate în legătură cu repartizarea taxelor speciale pe locuitor vor fi
afişate, de îndată, la sediu şi vor fi aduse la cunoştinţă prin orice mijloc de publicitate.
Împotriva acestor hotărâri orice persoană interesată poate face contestaţie, în termen de
15 zile de la afişarea acestora, constatată prin proces-verbal. După expirarea acestui
termen, consiliul se întruneşte şi deliberează asupra contestaţiilor primite.
(11) Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din
numărul consilierilor în funcţie60.
(12) Hotărârile privind bugetul judeţului, contractarea de împrumuturi, precum şi
cele prin care se stabilesc impozite şi taxe locale, participarea la programe de dezvoltare
judeţeană, regională sau de cooperare transfrontalieră, organizarea şi dezvoltarea
urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului, asocierea sau cooperarea cu alte
autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine se adoptă cu votul majorităţii
consilierilor în funcţie. Dacă bugetul nu poate fi adoptat după două şedinţe consecutive,
care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfăşura pe baza
bugetului anului precedent, până la adoptarea noului buget, dar nu mai târziu de 45 de zile
de la data publicării legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I61.
(13) Consiliul judeţean poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret.
Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot
secret, cu excepţiile prevăzute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin
Regulamentul de organizare şi funcţionare.
Art.50. — Hotărârile consiliului judeţean sunt obligatorii pe raza administrativteritorială a judeţului Galaţi. Primarii localităţilor dispun măsurile necesare şi acordă sprijin
pentru aplicarea hotărârilor consiliului judeţean62.
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A. Procedura adoptării hotărârilor cu caracter normativ63
Art.51. — Prin hotărâre cu caracter normativ se înţelege acel act administrativ de
autoritate adoptat de către Consiliul Judeţean Galaţi, cu aplicabilitate generală.
Art.52. — (1) Procedura de elaborare a unei hotărâri cu caracter normativ este
următoarea:
a) Obligaţia consiliului de a publica un anunţ referitor la adoptarea unei hotărâri cu
caracter normativ în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil
publicului, şi să-l transmită către mass-media locală. Consiliul Judeţean Galaţi va
transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru
primirea acestor informaţii.
b) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la
cunoştinţa publicului, în condiţiile alin. (2), cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea
spre analiză, avizare şi adoptare de către consiliu. Anunţul va cuprinde o expunere de
motive privind necesitatea adoptării actului normativ propus, textul complet al proiectului
actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot
trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de
act normativ. De asemenea, anunţul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu
relevanţă asupra mediului de afaceri se transmite de către consiliu asociaţiilor de afaceri şi
altor asociaţii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, în acelaşi termen mai sus
prevăzut.
c) La publicarea anunţului, consiliul va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru
a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter
normativ supus dezbaterii publice.
d) Proiectul de hotărâre cu caracter normativ se transmite spre analiză şi avizare
numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate potrivit lit. b).
Totodată, consiliul obligat să decidă organizarea unei întâlniri în care să se dezbată public
proiectul de hotărâre cu caracter normativ, dacă acest lucru a fost cerut în scris de către o
asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate publică.
e) În toate cazurile în care se organizează dezbateri publice, acestea trebuie să se
desfăşoare în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie
organizate. Consiliul trebuie să analizeze toate recomandările referitoare la proiectul de
hotărâre cu caracter normativ în discuţie.
f) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale
excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri
aduse interesului public, proiectele de hotărâri cu caracter normativ se supun adoptării în
procedura de urgenţă prevăzută de reglementările în vigoare.
(2) Dispoziţiile referitoare la participarea la procesul de adoptare a hotărârilor se
regăsesc în legea specială64.
B. Procedura de iniţiere şi pregătire a hotărârilor
Art.53. — (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri aparţine
preşedintelui, vicepreşedinţilor consiliului, consilierilor judeţeni şi cetăţenilor.
(2) Proiectele de hotărâri se înscriu în ordinea de zi a şedinţei prin menţionarea
titlului şi a iniţiatorului, în ordinea înregistrării.
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(3) Iniţiatorul poate să-şi retragă proiectul de hotărâre până la aprobarea, de către
şedinţă, a ordinii de zi pe care este înscris.
Art.54. — Materialele de fundamentare pentru un proiect de hotărâre sunt
următoarele:
a) Expunerea de motive a iniţiatorului, care va defini: raţiunile care au determinat
iniţierea proiectului, şi, după caz, scopul urmărit, modul de realizare şi resursele necesare;
de asemenea, se va preciza comisia de specialitate de la care se cere avizul. Toate
comisiile de specialitate vor avea la dispoziţie proiectul de hotărâre.
b) Raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de specialitate
care asigură: temeinicia proiectului, prin stabilirea corectă a stării de fapt şi legalitatea, prin
corecta încadrare în drept a stării de fapt. O atenţie deosebită se acordă respectării
competenţei şi concordanţei dispoziţiilor propuse în proiect, cu prevederile legale şi
principiile de drept.
c) Raportul de avizare al comisiei de specialitate, care trebuie să asigure
oportunitatea proiectului, apreciază concordanţa dintre scopul urmărit de iniţiator şi
interesele judeţului. Solicitarea raportului de avizare este obligatorie, însă consiliul nu este
obligat să i se conformeze.
Art.55. — (1) Procedura de iniţiere a proiectelor de hotărâre este următoarea:
expunerea de motive a iniţiatorului se depune şi se înregistrează la registratura generală,
după care, preşedintele, prin rezoluţie, stabileşte, în termen de 5 zile, compartimentul care
va întocmi raportul de specialitate şi va redacta proiectul de hotărâre, termenele şi, dacă
este cazul, comisia de specialitate care va analiza şi aviza proiectul. Proiectul de hotărâre
va fi însoţit de întreaga documentaţie de fundamentare şi va cuprinde întotdeauna numele
iniţiatorului, numărul şi data înregistrării proiectului la registratura generală, iar în ultimul
articol elementele concrete privind comunicarea sau publicarea.
(2) Toate documentele menţionate la alin. (1) se transmit secretarului judeţului,
conform legii, cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţei ordinare a consiliului. Secretarul
judeţului analizează proiectele de hotărâre şi documentaţia însoţitoare şi constată dacă
acestea întrunesc condiţiile pentru a fi supuse dezbaterii şedinţei în plen. După
convocarea şedinţei consiliului, secretarul judeţului va asigura comunicarea proiectelor de
hotărâri către consilierii judeţeni, cu 5 zile înaintea şedinţei.
(3) În cazul şedinţelor extraordinare, documentele se transmit secretarului judeţului,
în conformitate cu legea, cu cel puţin 4 zile înaintea şedinţei. Secretarul judeţului
analizează proiectele de hotărâre şi documentaţia însoţitoare şi constată dacă acestea
întrunesc condiţiile pentru a fi supuse dezbaterii şedinţei în plen. După convocarea
şedinţei consiliului, secretarul judeţului va asigura comunicarea proiectelor de hotărâri
către consilierii judeţeni, cu 2 zile înaintea şedinţei.
(4) Consilierii judeţeni pot depune, numai în scris, la secretarul judeţului,
amendamente la proiectele de hotărâre, cu cel puţin 2 ore înaintea începerii şedinţei.
(5) Termenele prevăzute la alin. (2) şi (3) se socotesc pe zile calendaristice,
luându-se în calcul şi capetele intervalului.
C. Procedura de adoptare a hotărârilor
Art.56. — (1) Proiectele de hotărâri, de regulă avizate şi însoţite de rapoartele
comisiilor şi serviciilor de specialitate, se supun dezbaterii consiliului în şedinţa pe a cărei
ordine de zi au fost introduse. Problemele înscrise pe ordinea de zi a şedinţei nu pot fi
dezbătute, dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate precum şi de avizul comisiei de specialitate65.
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(2) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri, cel ce conduce şedinţa dă cuvântul
consilierilor judeţeni, la cerere.
(3) Dezbaterile proiectelor de hotărâri sunt generale, cu excepţia cazurilor în care
legea sau şedinţa consiliului stabileşte dezbaterea pe articole.
(4) Proiectul de hotărâre trebuie susţinut de cel puţin un iniţiator, care are dreptul să
răspundă la obiecţii şi este singurul în măsură să accepte amendarea proiectului său. În
caz de divergenţă între iniţiatori, amendamentele trebuie acceptate de cel puţin unul dintre
iniţiatori.
(5) Cel ce conduce şedinţa poate supune spre aprobare sistarea discuţiilor.
Art.57. — (1) După epuizarea dezbaterilor, cel ce conduce şedinţa supune la vot
proiectul de hotărâre.
(2) Proiectul de hotărâre se supune la vot în forma prezentată de iniţiator, dacă nu
au fost depuse amendamente.
(3) Dacă au fost depuse amendamente, proiectul de hotărâre se supune la vot cu
amendamentele acceptate de iniţiator, sau fără amendamente, dacă iniţiatorul nu a
acceptat nici un amendament. Dacă proiectul este adoptat în această formă, toate
amendamentele neacceptate de iniţiator se consideră respinse de consiliu. Dacă proiectul
- cu amendamentele acceptate de iniţiator - este respins, se supune la vot proiectul de
hotărâre cu fiecare amendament depus, în parte. Dacă unele dintre acestea sunt votate de
plenul consiliului judeţean, proiectul de hotărâre iniţial va fi modificat potrivit acestor
amendamente, astfel încât să rezulte un ansamblu coerent. Dacă toate amendamentele
au fost respinse de plenul consiliului judeţean, se supune la vot proiectul de hotărâre fără
amendamente.
(4) Asupra proiectelor de hotărâre sau a părţilor acestora care au fost votate nu se
poate reveni în cadrul aceleiaşi şedinţe.
(5) Proiectele de hotărâri respinse de consiliu nu pot fi readuse, în cursul aceleiaşi
şedinţe, în discuţia acestuia.
(6) Nu poate lua parte la deliberarea şi la adoptarea hotărârilor consilierul judeţean
care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul IV inclusiv, are un interes
patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului.
(7) Hotărârile adoptate de consiliu cu încălcarea dispoziţiilor alin. (6) sunt nule de
drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate
fi introdusă de orice persoană interesată66.
Art.58. — (1) Hotărârile se adoptă cu votul deschis al majorităţii consilierilor
judeţeni în funcţie prezenţi la şedinţă, cu excepţia cazurilor în care legea sau consiliul
stabileşte alte modalităţi, cu respectarea prevederilor art. 7 şi art. 8 din prezentul
regulament.
(2) Dacă prezenţa consilierilor judeţeni în sala de şedinţe, la momentul votului, nu
întruneşte cvorumul deliberativ, cel care conduce şedinţa amână votarea pentru cel mult
30 de minute. Dacă nici atunci prezenţa nu se ridică la nivelul cvorumului deliberativ,
şedinţa se închide fără a se adopta hotărârea respectivă.
Capitolul II
ATRIBUŢIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE ŞI
MODALITĂŢILE PRIN CARE LE EXERCITĂ
Art.59. — Atribuţiile comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Galaţi sunt
următoarele:
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1. Comisia buget-finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială
a) studierea propunerilor făcute de comune şi oraşe în vederea elaborării de
prognoze economice;
b) pregătirea şi avizarea pentru adoptarea de către consiliu a programelor şi
prognozelor de dezvoltare economico-socială a judeţului;
c) analizarea modului în care se realizează programul şi prognozele de dezvoltare
economico-socială a judeţului;
d) studierea şi avizarea posibilităţilor înfiinţării de agenţi economici de interes
judeţean;
e) studierea şi avizarea modului şi condiţiilor participării administraţiei publice
judeţene la societăţile comerciale, locaţia de gestiune sau servicii publice de interes
judeţean;
f) studierea şi avizarea problemelor instituirii de norme orientative pentru regiile
autonome sau pentru societăţile comerciale subordonate consiliului;
g) pregătirea şi avizarea lucrărilor necesare aprobării de către consiliu a bugetului
propriu al judeţului precum şi a bugetelor instituţiilor subordonate;
h) pregătirea şi avizarea lucrărilor necesare stabilirii de către consiliu a impozitelor şi
taxelor judeţene, precum şi taxelor speciale;
i) pregătirea şi avizarea lucrărilor necesare adoptării de către consiliu a contului de
încheiere a exerciţiului bugetar;
j) alte acţiuni privind dezvoltarea economico-socială a judeţului;
k) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.
2. Comisia pentru promovarea programelor integrate de dezvoltare
partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană
a) preluarea propunerilor din comune şi oraşe pentru a elabora programe integrate
de dezvoltare;
b) colaborarea cu instituţii publice, instituţii neguvernamentale, societăţi comerciale
şi altele în vederea elaborării strategiilor privind proiectele de dezvoltare economică locală,
judeţeană şi regională;
c) participarea la elaborarea strategiilor privind dezvoltarea locală, judeţeană şi
regională, în colaborare cu partenerii zonali;
d) participarea prin parteneriat, la elaborarea programelor sectoriale, în vederea
finanţării şi aplicării lor, prin atragerea de fonduri;
e) elaborarea de proiecte şi strategii privind participarea consiliului judeţean la
acţiuni, manifestări, programe, schimburi la nivel internaţional, referitoare la:
- formare de personal;
- promovarea de proiecte economice;
- învăţământ, cultură, sănătate şi altele.
f) promovarea de noi acorduri de colaborare.
g) studierea posibilităţilor de înfiinţare a unor societăţi comerciale, asociaţii, agenţii,
activităţi în scopul executării unor lucrări de interes judeţean, cu capital social constituit prin
aportul consiliilor şi al altor persoane juridice şi fizice;
h) preluarea propunerilor formulate de autorităţile administraţiei publice locale şi
elaborarea de programe integrate de dezvoltare, urmărind creşterea capacităţii de absorbţie a
fondurilor alocate;
i) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.
3. Comisia pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură, conservarea şi
protecţia mediului şi de servicii publice
a) studierea şi avizarea orientărilor generale privind organizarea şi dezvoltarea
urbană a localităţilor judeţului, precum şi pentru amenajarea teritoriului judeţului;
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b) sprijinirea consiliilor locale pentru elaborarea, aprobarea şi realizarea
programelor de organizare urbană a localităţilor, respectarea tradiţiilor locale şi a
prevederilor legale;
c) corelarea planurilor de amenajarea a teritoriului cu proiectele de dezvoltare a
serviciilor de utilitate publică;
d) sprijinirea acţiunilor derulate în agricultură, printr-o susţinută colaborare cu
factorii cu atribuţii în consultanţă, implementare şi execuţie agricolă;
e) analizarea implementării sistemelor de colectare selectivă şi valorificarea
deşeurilor şi ambalajelor la nivelul persoanelor fizice şi a instituţiilor publice, prin
constituirea parteneriatelor de tip public – privat;
f) studierea şi avizarea măsurilor de protecţie a mediului pentru judeţul Galaţi,
echilibru ecologic, calitatea aerului, apei, solului, protecţia florei, faunei şi aşezărilor
umane, recuperarea zonelor deteriorate, controlul şi eliminarea emisiilor poluante,
gospodărirea apelor;
g) studierea propunerilor făcute de comune şi oraşe în vederea analizării şi
adoptării de către consiliu a propunerilor de refacere şi protecţie a mediului înconjurător.
h) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu;
4. Comisia pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, sănătate, cultură,
activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement
a) analizarea şi avizarea bugetului judeţului, la partea referitoare la învăţământ,
sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement;
b) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind înfiinţarea de către consiliu a
unor instituţii social-culturale şi sanitare şi pentru asigurarea bunei lor funcţionări;
c) sprijinirea acţiunilor stabilite pentru asigurarea condiţiilor de organizare şi
desfăşurare a activităţilor ştiinţifice, cultural-artistice, sportive şi de tineret;
d) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind ocrotirea sănătăţii populaţiei,
asistenţa sanitară, organizarea reţelei sanitare;
e) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile referitoare la
problemele mamei şi copilului, protecţia bătrânilor, protecţia persoanelor cu handicap;
f) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile care vizează
învăţământul de toate gradele, problemele tineretului, activitatea sportivă, activitatea de
petrecere a timpului liber şi de agrement;
g) urmărirea activităţii şi sprijinirea formelor asociative care au ca obiect de
activitate ajutorarea minorilor, tinerilor şi vârstnicilor;
h) analizarea, avizarea şi iniţierea de propuneri privind activităţile care vizează
raporturile de muncă, şomajul, soluţionarea conflictelor de muncă, relaţiile cu sindicatele,
protecţia socială;
i) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.
5. Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, de respectarea
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, de cooperare interinstituţională
a) sprijinirea coordonării activităţii consiliilor locale din judeţul Galaţi în vederea
realizării serviciilor publice de interes judeţean;
b) sprijinirea întocmirii regulamentelor de funcţionare a serviciilor publice judeţene;
c) sprijinirea acţiunilor de apărare a drepturilor omului şi cetăţeanului, a libertăţii de
conştiinţă, a libertăţii de exprimare;
d) asigurarea legăturilor cu cultele religioase care activează în judeţ;
e) sprijinirea acţiunilor de apărare a ordinii şi liniştii publice, probleme de protecţie
împotriva incendiilor, de protecţie civilă, de pază a bunurilor persoanelor fizice şi juridice;
f) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.
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6. Comisia de analiză privind administrarea şi gestionarea patrimoniului,
investiţii, lucrări publice şi de refacere a monumentelor istorice şi de arhitectură
a) urmărirea îndeplinirii hotărârilor consiliului privind aprobarea şi realizarea
lucrărilor de construcţii şi reparaţii de interes public (respectarea documentaţiilor tehnicoeconomice aprobate, organizarea licitaţiilor pentru executarea lucrărilor, asigurarea
finanţării lucrărilor de executat);
b) evaluarea şi estimarea necesarului de investiţii în infrastructura edilitară;
c) promovarea măsurilor şi lucrărilor de conservare a monumentelor istorice şi de
arhitectură, de refacere şi protecţie a rezervaţiilor naturale;
d) analizarea modului de administrare a domeniului public şi privat al judeţului
(inventariere, gestionare, concesionare, închiriere, locaţie de gestiune, înstrăinare,
schimburi, delimitare, partaje, acceptare de donaţie etc.);
e) alte activităţi specifice, inclusiv analizarea unor sesizări în domeniu.
Art.60. — (1) Comisiile de specialitate se întrunesc, de regulă, în şedinţe ordinare
şi în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este necesar.
(2) Şedinţele se convoacă din iniţiativa preşedintelui comisiei, din iniţiativa oricărui
membru al comisiei sau, în regim de urgenţă, la solicitarea preşedintelui consiliului.
(3) Şedinţa este valabil constituită în prezenţa majorităţii consilierilor judeţeni în
funcţie care o compun.
(4) Comisiile de specialitate elaborează rapoarte de avizare şi rapoarte, care se
adoptă cu votul majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie care compun comisia respectivă.
(5) Votul comisiei este, de regulă, deschis.
Art.61. — (1) Convocarea comisiei se face de către preşedintele acesteia, prin
aparatul de specialitate al consiliului, cu cel puţin 3 zile înainte de data stabilită,
comunicându-se ordinea de zi şi materialele ce se vor supune dezbaterii.
(2) Aparatul de specialitate are obligaţia de a pune la dispoziţia membrilor comisiei,
la cererea preşedintelui acesteia, în termen de cel mult 15 zile, informaţiile necesare
activităţii comisiei.
(3) Cererea se depune în scris la registratură şi modul ei de soluţionare se
stabileşte prin rezoluţie a preşedintelui Consiliului Judeţean Galaţi.
(4) Participarea consilierilor judeţeni la şedinţele comisiei este obligatorie. În caz
de absenţă de la şedinţa comisiei, consilierul judeţean în cauză nu primeşte
indemnizaţia de şedinţă. Nu se consideră absent consilierul judeţean care nu participă
la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri
stabilite de lege.
Art.62. — (1) Comisiile de specialitate avizează proiecte de hotărâri referitoare
la domeniul lor de activitate; formulează propuneri asupra problemelor date spre
analiză şi întocmesc rapoarte pe care le prezintă şedinţei în plen a consiliului.
(2) Raportul de avizare a proiectului de hotărâre va cuprinde propuneri motivate
privind admiterea sau respingerea acestuia, şi va fi semnat de preşedintele comisiei.
(3) Proiectele de hotărâri şi documentaţiile de fundamentare se depun la toate
comisiile de specialitate, care pot formula propuneri, în scris, comisiei de specialitate
de resort, în termen de 7 zile. Competenţa avizării aparţine, însă, comisiei – sau după
caz comisiilor – de specialitate de resort.
(4) Comisia de specialitate de resort sesizată pentru un aviz trebuie să se
pronunţe în termen de cel mult 30 zile de la data primirii proiectului de hotărâre67.
(5) Tăcerea comisiei echivalează cu avizul favorabil.
(6) Avizul comisiei are caracter consultativ.
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Art.63. — (1) Proiectele de hotărâre care vor fi supuse dezbaterii şi adoptării
şedinţei în plen a Consiliului Judeţean Galaţi vor fi, de regulă, avizate în prealabil doar de
comisia de specialitate de resort. În cazul proiectelor de hotărâre de importanţă deosebită,
iniţiatorul poate cere avizul mai multor comisii sau al tuturor comisiilor.
(2) Activitatea comisiilor de specialitate pentru avizarea proiectelor de hotărâri va
cuprinde următoarele etape:
a) examinarea expunerii de motive a iniţiatorului şi a proiectului de hotărâre
prezentat;
b) examinarea raportului de specialitate al compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
c) redactarea, semnarea de către membrii comisiei şi înaintarea raportului de
avizare la secretarul judeţului. Acest raport trebuie să conţină aprecierea explicită a
oportunităţii proiectului şi o concluzie neechivocă de admitere, admitere cu modificări bine
definite sau respingere a acestuia.
Art.64. — (1) Şedinţele comisiei, de regulă, sunt publice. Comisia poate hotărî ca la
dezbateri să fie invitaţi specialişti, alţi consilieri judeţeni (fără ca aceştia să primească pentru
această participare indemnizaţie de şedinţă) şi reprezentanţi ai presei. Invitaţiile se formulează
în scris şi vor fi semnate de preşedintele comisiei. Acestea se transmit prin aparatul de
specialitate.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi ascultate în cadrul şedinţei comisiei dar nu
au dreptul de a participa la vot.
Art.65. — (1) Preşedintele comisiei asigură reprezentarea acesteia în raporturile sale
cu şedinţa în plen a consiliului şi cu celelalte comisii. El conduce şedinţele comisiei, poate
propune ca la lucrările acesteia să participe şi alte persoane din afara ei, dacă interesele
efectuării lucrării respective o cer, poate solicita, printr-o cerere adresată preşedintelui
consiliului, informaţiile pe care le consideră necesare, are acces, ca reprezentant al comisiei la
lucrările celorlalte comisii care dezbat probleme care prezintă importanţă pentru comisia pe
care o conduce, susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie; îndeplineşte şi
alte atribuţii prevăzute de prezentul regulament.
(2) În cazul indisponibilităţii preşedintelui, se alege prin vot deschis, un preşedinte de
şedinţă.
(3) Secretarul comisiei efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la
şedinţe a membrilor comisiei; asigură redactarea rapoartelor, rapoartelor de avizare,
proceselor-verbale etc. şi efectuează numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţelor
acesteia. Dacă acesta absentează, atribuţiile sale vor fi preluate de un membru desemnat
de comisie.
Art.66. — Cu privire la desfăşurarea şedinţelor comisiei se încheie proceseverbale. Procesul-verbal va fi semnat de preşedintele comisiei şi de toţi membrii comisiei
prezenţi, la sfârşitul şedinţei.
Art.67. — (1) Comisiile colaborează între ele şi pot ţine şedinţe comune din proprie
iniţiativă sau la iniţiativa preşedintelui consiliului judeţean.

Capitolul III
ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI ŞI MODALITĂŢILE PRIN CARE LE EXERCITĂ
Art.68. — (1) Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu
celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice române şi străine, precum şi în
justiţie.
(2) Preşedintele răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a
administraţiei publice judeţene.
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(3) Aparatul de specialitate al consiliului judeţean este subordonat preşedintelui
acestuia. Funcţionarii publici din aparatul de specialitate se bucură de stabilitate în funcţie,
conform legii.
(4) Preşedintele consiliului judeţean răspunde de buna funcţionare a aparatului de
specialitate pe care îl conduce. Coordonarea unor compartimente din aparatul de
specialitate poate fi delegată, prin dispoziţie, vicepreşedinţilor sau altor persoane, în
condiţiile legii68.
Art.69. — Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii,
următoarele categorii principale de atribuţii69:
(1) atribuţii privind funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, a
instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor
autonome de interes judeţean;
(2) atribuţii privind relaţia cu consiliul judeţean;
(3) atribuţii privind bugetul propriu al judeţului;
(4) atribuţii privind relaţia cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale şi
serviciile publice;
(5) atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean;
Art.70. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) preşedintele
consiliului judeţean:
a) întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de
organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de
organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes
judeţean;
b) numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru
personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.
Art.71. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 69 alin. (2) preşedintele
consiliului judeţean:
a) conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru
pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora;
b) prezintă consiliului judeţean, anual sau la cerere, rapoarte cu privire la modul de
îndeplinire a atribuţiilor sale şi a hotărârilor consiliului judeţean;
c) propune consiliului judeţean numirea, sancţionarea, modificarea şi încetarea
raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru
conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.
Art.72. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 69 alin. (3) preşedintele
consiliului judeţean:
a) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
b) întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului
bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean, în condiţiile şi la termenele
prevăzute de lege;
c) urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului
judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen;
d) iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de
împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului.
Art.73. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 69 alin. (4) preşedintele
consiliului judeţean:
68
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Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 102 şi art. 103.
Ibidem, art. 104 alin. (1).
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a) îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean,
activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune şi oraşe;
b) poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean,
sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură consiliilor locale sau primarilor, la
cererea expresă a acestora.
Art.74. — În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 69 alin. (5) preşedintele
consiliului judeţean:
a) coordonează realizarea serviciilor publice şi de utilitate publică de interes
judeţean prestate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin
intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes
judeţean;
b) ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din
domeniile prevăzute la art. 46;
c) ia măsuri pentru evidenţa, statistica, inspecţia şi controlul efectuării serviciilor
publice şi de utilitate publică de interes judeţean, prevăzute la art. 43, precum şi a
bunurilor din patrimoniul public şi privat al judeţului;
d) emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege sau prin
hotărâre a consiliului judeţean;
e) coordonează şi controlează organismele prestatoare de servicii publice şi de
utilitate publica de interes judeţean înfiinţate de consiliul judeţean şi subordonate acestuia;
f) coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a
infrastructurii judeţene.
Art.75. — Preşedintele consiliului judeţean îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de
lege sau sarcini date de consiliul judeţean.
Art.76. — În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele consiliului judeţean emite
dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt
aduse la cunoştinţă publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după
caz.
Art.77. — Preşedintele consiliului judeţean poate delega, prin dispoziţie, atribuţiile
prevăzute la art. 72 vicepreşedinţilor, conducătorilor compartimentelor funcţionale sau
personalului din aparatul de specialitate, precum şi conducătorilor instituţiilor şi serviciilor
publice de interes judeţean70.
Capitolul IV
ATRIBUŢIILE VICEPREŞEDINŢILOR
ŞI MODALITĂŢILE PRIN CARE LE EXERCITĂ
Art.78. — Vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Galaţi îndeplinesc următoarele
atribuţii principale:
1. Coordonează activitatea compartimentelor din aparatul de specialitate stabilite
prin dispoziţie de către preşedintele consiliului. În acest sens:
a) urmăresc şi asigură realizarea sarcinilor din domeniul de competenţă al
compartimentului respectiv, reieşite din legi, hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale consiliului
judeţean, dispoziţii ale preşedintelui şi reglementări stabilite de regulamentul de organizare
şi funcţionare a aparatului propriu al consiliului judeţean;
b) asigură clarificarea şi soluţionarea uniformă a problemelor ce ţin de resortul
coordonat şi care apar în activitatea consiliilor locale;
70

Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 104 alin. (7).
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c) veghează ca lucrările ce revin compartimentului coordonat, să fie de bună
calitate şi să se finalizeze în termen prin acte sau propuneri de acte administrative;
d) acordă girul, prin semnătură, lucrărilor întocmite de compartimentul coordonat
pentru şedinţele consiliului sau prezentate preşedintelui consiliului, precum şi, dacă au
delegare de semnătură, pentru lucrările care se transmit consiliilor locale;
e) iau măsuri ca întregul personal din compartimentul coordonat să-şi îndeplinească
atribuţiile într-un mod corespunzător asigurând un climat de lucru armonios şi stimulativ;
f) stabilesc lucrările întocmite de compartimentul coordonat care se transmit numai
cu acordul său.
2. Participă la lucrările comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean când sunt
solicitaţi şi când, în aceste comisii, se analizează probleme ce ţin de domeniile
coordonate.
3. Semnează actele pentru care au delegare de semnătură din partea preşedintelui.
4. Pot înlocui preşedintele, în caz de absenţă, pe baza dispoziţiei acestuia, în
condiţiile art. 107 alin. (2) din legea organică.
5. Îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de lege, de prezentul regulament, de şedinţa
în plen a consiliului sau de dispoziţia preşedintelui.

Capitolul V
ATRIBUŢIILE SECRETARULUI JUDEŢULUI
ŞI MODALITĂŢILE PRIN CARE LE EXERCITĂ
Art.79. — Secretarul judeţului îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii
principale71:
a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile preşedintelui consiliului judeţean şi
hotărârile consiliului judeţean;
b) participă la şedinţele consiliului judeţean;
c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul
judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect;
d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului judeţean şi a
dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean;
e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi
persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a) în condiţiile Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările
ulterioare;
f) asigură procedurile de convocare a consiliului judeţean şi efectuarea lucrărilor
de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor
consiliului judeţean, şi redactează hotărârile consiliului judeţean;
g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului judeţean şi comisiilor de
specialitate ale acestuia;
h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul judeţean sau
de preşedintele consiliului judeţean, după caz.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile
prevăzute la art. 31 alin. (9), secretarul unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte
funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente.
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Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 117.
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TITLUL IV
STATUTUL ALEŞILOR LOCALI72
Art.80. — (1) Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei
publice locale are caracter public şi legitim, fiind în acord cu interesele generale ale
colectivităţii în care îşi exercită mandatul.
(2) În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii locale şi sunt
responsabili în faţa acesteia.
(3) În asigurarea liberului exerciţiu al mandatului lor, aleşii locali îndeplinesc o funcţie
de autoritate publică şi sunt ocrotiţi de lege.
(4) Durata mandatului de consilier judeţean corespunde, în principiu, cu durata
mandatului consiliului.
(5) Consilierii judeţeni îşi exercită drepturile şi îşi îndeplinesc îndatoririle pe întreaga
durată a mandatului pentru care au fost aleşi.
(6) Mandatul de consilier judeţean începe de la data validării şi se exercită deplin de la
data depunerii jurământului.
(7) Este consilier judeţean în funcţie consilierul judeţean ales, al cărui mandat a fost
validat şi care a depus jurământul prevăzut de lege. Numai consilierii judeţeni în funcţie
pot exercita drepturile şi sunt supuşi obligaţiilor prevăzute de lege pentru această calitate.
(8) După validare şi depunerea jurământului, consilierului judeţean i se eliberează
legitimaţia care atestă calitatea de membru al consiliului, semnată de preşedintele
consiliului.
(9) Consilierul judeţean primeşte un semn distinctiv al calităţii sale de reprezentant ales
al colectivităţii locale, pe care are dreptul de a-l purta pe întreaga durată a mandatului.
(10) Modelul legitimaţiei de consilier judeţean şi al semnului distinctiv se stabilesc prin
hotărâre a Guvernului.
(11) Schimbările survenite în situaţia consilierului judeţean, în timpul exercitării
mandatului, care îl fac incompatibil cu această funcţie, se aduc la cunoştinţă, în scris,
secretarului judeţului în cel mult 10 zile de la data apariţiei acestora.
(12) Consilierul judeţean poate demisiona, anunţând în scris preşedintele
consiliului, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri
prin care se ia act de demisie şi se declară locul vacant.
Art.81. — (1) Mandatul de consilier judeţean încetează de drept, înainte de
expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate73;
c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca
urmare a reorganizării acesteia74;
d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni
consecutiv, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege75;
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Prin sintagma „aleşi locali” se înţeleg, în sensul Legii nr. 393/2004, consilierii judeţeni, preşedintele şi
vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Galaţi.
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Acest caz de încetare a mandatului înainte de termen este reglementat de prevederile Legii nr. 161/2003 privind
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de
afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
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Încetarea mandatului în această situaţie poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al
consilierului judeţean a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii, astfel cum prevede Legea
nr. 393/2004, art. 11 alin. (1).
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Aceste prevederi nu se aplică în cazul în care acesta a fost însărcinat de consiliu, de către Guvern sau de
către Parlament, cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii
încredinţate, exercitarea mandatului se suspendă, potrivit Legii nr. 393/2004, art. 11 alin. (2).
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f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă
privativă de libertate76;
g) punere sub interdicţie judecătorească;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor
naţionale pe a cărei listă a fost ales;
j) deces.
(2) Încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean se constată de consiliul
judeţean, prin hotărâre, la iniţiativa preşedintelui sau a oricărui consilier judeţean.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) – e) şi i) hotărârea consiliului judeţean
poate fi atacată de consilier la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de
la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz,
procedura prealabilă nu se mai efectuează iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi
irevocabilă77.
(4) Prevederile alin. (1) lit. f) – h) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă
şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti78.
(5) În situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a
acestuia, reglementate la lit. a) – h) şi j) ale alin. (1), consiliul adoptă în prima şedinţă
ordinară, la propunerea preşedintelui, o hotărâre prin care se ia act de situaţia apărută şi
se declară vacant locul consilierului judeţean în cauză. Hotărârea va avea la bază, în toate
cazurile, un referat constatator semnat de preşedinte şi de secretarul judeţului, ce va fi
însoţit de actele justificative79.
(6) În situaţia de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a
acestuia, reglementată la lit. i) a alin. (1), în termen de 30 de zile de la data sesizării
partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei
listă consilierul judeţean a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului
consilierului judeţean înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant
locul consilierului judeţean80.
Art.82. — Consilierii judeţeni validaţi pentru continuarea unor mandate devenite
vacante încheie mandatul predecesorilor81.
Art.83. — (1) Mandatul de consilier judeţean se suspendă de drept numai în cazul
în care acesta a fost arestat preventiv. Măsura arestării preventive se comunică de îndată
de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore
de la comunicare, constată suspendarea mandatului.
(2) Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1). Ordinul
de suspendare se comunică consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la
emiterea ordinului.
(3) În cazul în care consilierul judeţean suspendat a fost găsit nevinovat, acesta are
dreptul la despăgubiri în condiţiile legii82.
Art.84. — (1) Consilierii judeţeni nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile
politice exprimate în exercitarea mandatului.
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Se aplică şi în cazul condamnării prin hotărâre rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu
suspendarea condiţionată a executării pedepsei, cu aplicarea art. 81–82, respectiv cu executarea în alte
condiţii decât cele prevăzute de art. 57 alin. (1) din Legea nr. 15/1968 Codul penal, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, potrivit Deciziei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 18/8.06.2015.
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Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9 alin. (4).
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Ibidem, art. 11 alin. (3).
79
Ibidem, art. 12.
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Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (3).
81
Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 26.
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Ibidem, art. 56 adaptat la situaţia consilierului judeţean.
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(2) Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a
consilierului judeţean, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se
aduc la cunoştinţa consiliului şi a prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către
organele care au dispus măsurile respective.
(3) Pe întreaga durată a mandatului, consilierul judeţean se consideră în exerciţiul
autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de legea penală. De aceeaşi
protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în care
agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra
acestuia, în legătură cu exercitarea mandatului83.
Art.85. — (1) Consilierii judeţeni se pot constitui în grupuri, în funcţie de
partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel
puţin 3.
(2) Consilierii judeţeni care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot
constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al
majorităţii membrilor grupului.
(4) Prevederile alin. (1) se aplică şi consilierilor judeţeni independenţi.
(5) Consilierii judeţeni nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au
participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în
consiliu cel puţin cu un consilier judeţean.
(6) În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în
consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct84.
Art.86. — (1) Timp de doi ani de la data încetării mandatului, preşedintelui şi
vicepreşedinţilor consiliului nu li se poate modifica sau desface contractul de muncă ori
aceştia nu pot fi eliberaţi din funcţie, pe motive ce nu le sunt imputabile.
(2) La încetarea mandatului, preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului, care
împlinesc condiţiile prevăzute de lege pentru pensionare ori sunt pensionari,
beneficiază, la cerere, de calcularea sau, după caz, recalcularea pensiei, luându-se în
calcul şi indemnizaţiile lunare primite, în condiţiile legii.
(3) Consilierii judeţeni au dreptul la iniţiativă în promovarea actelor
administrative, individual sau în grup.
(4) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate,
consilierii judeţeni au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Preşedintelui şi
vicepreşedinţilor nu li se acordă indemnizaţie de şedinţă.
(5) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele
ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de până la 5%
din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Indemnizaţia se acordă pentru o şedinţă
ordinară şi pentru 1–2 şedinţe ale comisiilor de specialitate, potrivit legii.
(6) Plata indemnizaţiei se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor
judeţene.
(7) Consilierii judeţeni au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în
exercitarea mandatului, în condiţiile legii.
(8) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului au dreptul la o indemnizaţie lunară,
stabilită potrivit legii. De asemenea, au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a
cheltuielilor legate de exercitarea mandatului.
(9) Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu
pensia sau alte venituri, în condiţiile legii.
83
84

Legea nr. 393/2004, cu modificările şi completările ulterioare, art. 20 – 23.
Ibidem, art. 24 – 27.
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Art.87. — (1) Consilierii judeţeni care participă la şedinţele de consiliu organizate în
mod excepţional în timpul programului de lucru se consideră învoiţi de drept, fără a le fi
afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.
(2) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului beneficiază de concedii de odihnă,
concedii medicale, concedii fără plată, precum şi de concedii plătite în cazul unor
evenimente familiale deosebite, potrivit legii.
(3) Pentru a beneficia de concediu fără plată sau de concedii plătite în cazul unor
evenimente familiale deosebite, preşedintele consiliului are obligaţia de a informa, în
prealabil, consiliul, indicând durata acestora şi perioada de timp în care vor avea loc. În
cazuri de urgenţă, informarea se va face în prima şedinţă de consiliu, organizată după
terminarea concediului.
(4) Concediile fără plată sau pentru evenimente familiale deosebite, precum şi
durata acestora, în cazul vicepreşedinţilor consiliului, se aprobă de către preşedinte.
(5) Durata exercitării mandatului de preşedinte şi de vicepreşedinte al consiliului
constituie vechime în muncă şi în specialitate şi se ia în calcul la promovare şi la
acordarea tuturor drepturilor băneşti rezultate din aceasta, inclusiv la calcularea şi la
recalcularea pensiei.
Art.88. — Aleşii locali care folosesc autoturismul proprietate personală sau
mijloacele de transport în comun pentru a se deplasa din localitatea în care domiciliază în
localitatea în care se desfăşoară şedinţa consiliului sau a comisiilor de specialitate vor
primi contravaloarea transportului.
Art.89. — Aleşii locali beneficiază de plata cursurilor de pregătire, formare şi
perfecţionare profesională organizate de instituţii specializate, în decursul mandatului,
conform hotărârii consiliului.
Art.90. — (1) Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes
public nu poate fi îngrădit.
(2) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice,
precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a
aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra
problemelor de interes local.
Art.91. — (1) Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali.
(2) În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile
asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile
administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.
Art.92. — (1) În urma îndeplinirii unor misiuni oficiale, aleşii locali sunt obligaţi să
prezinte, la prima şedinţă ordinară de consiliu, un raport privind deplasările efectuate. În
cazul consilierilor judeţeni, termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de
la data încheierii misiunii.
(2) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1), aleşii locali vor suporta cheltuielile
deplasării.
Art.93. — Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au
îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea funcţiilor autorităţilor
administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună-credinţă
şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
Art.94. — Aleşii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi
regulamentul de funcţionare a consiliului, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină
şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase,
ofensatoare ori calomnioase.
Art.95. — Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele
lor personale contravin intereselor generale. În cazurile în care interesul personal nu are
caracter patrimonial, consiliul judeţean poate permite participarea la vot a consilierului.
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Art.96. — Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
Art.97. — Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este
interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau
alte avantaje.
Art.98. — (1) Consilierii judeţeni au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor
toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
(2) Consilierii judeţeni sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze,
periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să
prezinte în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la aceste întâlniri.
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de
activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului judeţului.
Art.99. — (1) Aleşii locali au îndatorirea de a-şi perfecţiona pregătirea în domeniul
administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare
organizate în acest scop de instituţiile abilitate, în decursul primului an de mandat.
(2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) aleşii locali care au deţinut anterior un
alt mandat de consilier local, consilier judeţean, preşedinte al consiliului judeţean, primar
sau au exercitat funcţia de prefect, au fost funcţionari publici, au deţinut un mandat de
parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.
Art.100. — (1) Consilierii judeţeni, preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului nu pot
lipsi de la lucrările acestuia sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât în
situaţiile prevăzute în regulamentul de funcţionare.
(2) Nu se consideră absent consilierul judeţean care nu participă la lucrări întrucât
se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale, precum şi în alte cazuri stabilite prin
regulamentul de funcţionare a consiliului.
Art.101. — Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate, în
exercitarea unei activităţi private.
Art.102. — (1) Preşedintele şi vicepreşedinţii consiliului judeţean precum şi
consilierii judeţeni depun declaraţiile de avere şi interese în termen de 15 zile de la
alegere, sau de la data începerii activităţii.
(2) Prevederile legale în vigoare privitoare la declaraţia de avere se aplică în
mod corespunzător.
Art.103. — Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal,
după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
Art.104. — (1) Consilierii judeţeni răspund în nume propriu, pentru activitatea
desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi, solidar, pentru activitatea consiliului
din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
(2) În procesul-verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului iar,
la cererea consilierului judeţean, se va menţiona în mod expres votul acestuia.
Art.105. — (1) Încălcarea de către consilierii judeţeni a prevederilor Legii
administraţiei publice locale, a prevederilor Legii privind Statutul aleşilor locali, ale
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului atrage aplicarea următoarelor
sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemare la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminare din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1–2 şedinţe.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) – d) se aplică de preşedinte iar cele de
la alin. (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.
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(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se va transmite
comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta
prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor
furnizate de cel în cauză.
Art.106. — La prima abatere, preşedintele atrage atenţia consilierului judeţean în
culpă şi îl invită să respecte regulamentul.
Art.107. — (1) Consilierii judeţeni care nesocotesc avertismentul şi invitaţia
preşedintelui şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod
grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
(2) Chemarea la ordine se înscrie în procesul–verbal de şedinţă.
Art.108. — (1) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul judeţean este invitat de
către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul sau expresiile care au generat
incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.
(2) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt
apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.
Art.109. — În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier judeţean
continuă să se abată de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul iar dacă
persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de
la şedinţă.
Art.110. — (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat sau al unor
abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a
consilierului judeţean de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul
de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
Art.111. — Excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de
specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.
Art.112. — Excluderea de la lucrările consiliului şi ale comisiilor de specialitate are
drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.
Art.113. — În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu
ajutorul forţei publice pusă la dispoziţia preşedintelui.
Art.114. — (1) Sancţiunile prevăzute la art. 105 alin. (1) lit. e) şi f) se aplică prin
hotărâre adoptată de consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor
judeţeni în funcţie.
(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii judeţeni în cauză sunt scoşi din
cvorumul de lucru.
Art.115. — Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate,
preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele consiliului. Aceştia pot aplica
sancţiunile prevăzute la art. 105 alin. (1) lit. a)–d).
Art.116. — Sancţiunile prevăzute la art. 105 alin. (1) se pot aplică în mod
corespunzător şi vicepreşedinţilor consiliului, pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de
consilieri judeţeni.
Art.117. — (1) Pentru abateri grave şi repetate săvârşite în exercitarea mandatului
de preşedinte sau de vicepreşedinte al consiliului, persoanelor în cauză li se pot aplica
următoarele sancţiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizaţiei cu 5–10% pe timp de 1–3 luni;
d) eliberarea din funcţie.
(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) se aplică prin hotărâre a consiliului,
la propunerea motivată a preşedintelui consiliului. În cazul preşedintelui consiliului,
propunerea trebuie făcută de cel puţin o treime din numărul consilierilor judeţeni în funcţie
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şi va fi temeinic motivată. Motivele care justifică propunerea de sancţionare vor fi aduse la
cunoştinţa consilierilor judeţeni cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
(3) În cazul sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), hotărârea se adoptă cu
votul deschis al majorităţii consilierilor judeţeni în funcţie, iar în cazul sancţiunilor
prevăzute la lit. c) şi d), cu votul secret a cel puţin două treimi din numărul consilierilor
judeţeni în funcţie.
(4) Aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d) poate fi făcută numai dacă
se face dovada că preşedintele sau vicepreşedintele consiliului a încălcat Constituţia,
celelalte legi ale ţării sau a prejudiciat interesele ţării, ale unităţii administrativ-teritoriale
sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
(5) La eliberarea din funcţie se aplică, în mod corespunzător, prevederile Legii
administraţiei publice locale.
Art.118. — Împotriva sancţiunii prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. c) şi d),
persoana în cauză se poate adresa instanţei de contencios administrativ competentă.
Procedura prealabilă nu este obligatorie.
Art.119. — Aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 105 alin. (1), în cazul
vicepreşedinţilor consiliului, în calitatea acestora de consilieri judeţeni, nu are nici un
efect asupra exercitării de către cei în cauză a mandatului încredinţat de consiliu.
Art.120. — Aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 117 alin. (1) lit. d) nu are nici un
efect asupra mandatului de consilier judeţean al vicepreşedintelui consiliului.
Art.121. — (1) Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor
consilierul judeţean care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul
al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii consiliului
judeţean.
(2) Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la
începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
(4) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează
obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
Art.122. — Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au
posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea
prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament,
indiferent de natura acestuia;
c) o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de
administrator sau de la care obţin venituri;
d) o altă autoritate din care fac parte;
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte,
care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.
Art.123. — În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:
a) calitatea de asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi
naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în
asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale;
b) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale
societăţilor comerciale, regiilor autonome, companiilor/societăţi naţionale, instituţiilor de
credit, grupurilor de interes economic, asociaţiilor sau fundaţiilor sau al altor organizaţii
neguvernamentale;
c) calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale;
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d) calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite
sau neretribuite, deţinute de, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi
denumirea partidului politic.
Art.124. — (1) Aleşii locali sunt obligaţi să depună declaraţia de avere şi declaraţia
de interese la persoana desemnată de secretarul judeţului, persoană care va asigura
publicarea şi menţinerea declaraţiilor de avere şi declaraţiilor de interese pe pagina de
internet a Consiliului Judeţean Galaţi.
(2) Copiile certificate ale declaraţiei de avere şi declaraţiei de interese se transmit,
potrivit legii, Agenţiei Naţionale de Integritate.
Art.125. — Declaraţia de avere şi declaraţia de interese se depun în termen de 15
zile de la data alegerii în funcţie ori de la data începerii activităţii, în cazul consilierilor
judeţeni.
Art.126. — Aleşii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia de avere şi
declaraţia de interese la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 15 iunie, pentru anul
fiscal anterior.
Art.127. — Fapta aleşilor locali de a face declaraţii de avere şi declaraţii de
interese, care nu corespund adevărului, constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se
pedepseşte potrivit Codului penal.
Art.128. — Registrul declaraţiilor de interese şi Registrul declaraţiilor de avere au
caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

TITLUL V
DISPOZIŢII FINALE
Art.129. — Prezentul regulament poate fi modificat prin hotărâre a şedinţei în plen
a Consiliului Judeţean Galaţi, după procedura obişnuită, cu votul majorităţii consilierilor
judeţeni în funcţie85.
Art.130. — Orice prevedere contrară, cuprinsă în orice hotărâre a Consiliului
Judeţean Galaţi, se abrogă.

85

Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2.

HOTĂRÂREA NR. 38
din 25 februarie 2016
privind: modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
156/30.10.2014 privind darea în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele
Naturii Galaţi a bunurilor imobiliare cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc
Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, aflate în domeniul public al judeţului
Galaţi
Iniţiatori: Cornel Hamza şi Marian Vicleanu, vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean
Galaţi;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.561/23.02.2016
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere expunerea de motive a iniţiatorilor;
Având în vedere raportul de specialitate al direcţiilor din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Nota de colaborare nr. 1561/15.02.2016 a Direcţiei de economie şi
finanţe 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 Convenţia de finanţare nr. 3905/20.05.2009 încheiată între
Consiliul Judeţean Galaţi şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice privind finanţarea
Programelor Multianuale Prioritare de mediu şi Gospodărire a Apelor, Programul –
Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor
necesare autorizării grădinilor zoologice;
Având în vedere procesul – verbal de recepţie nr. 7209/12.09.2013 privind investiţia
„Modernizare Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”, proiect tehnic nr. P142/2008;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (1) lit. c) şi ale art. 91 alin. (4) lit. a),
coroborat cu art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Având în vedere art. 867 şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul 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 şi se înlocuieşte Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi
nr. 156/30.10.2014 privind darea în administrarea Complexului Muzeal de Ştiinţele Naturii
Galaţi a bunurilor imobiliare cuprinse în cadrul proiectului „Modernizare Parc Zoo, Pădurea
Gârboavele, judeţul Galaţi”, aflate în domeniul public al judeţului Galaţi, astfel încât
valoarea totală va deveni 15.134.430,63 lei în loc de 11.671.743,26 lei.
Art.II. Prezenta hotărâre se va comunica şi vor răspunde de aplicarea acesteia:
Direcţia Arhitect Şef, Direcţia Economie şi Finanţe şi Direcţia Patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, precum şi Complexului Muzeal de
Ştiinţele Naturii „Răzvan Angheluţă” Galaţi.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
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ANEXĂ
„Modernizare Parc Zoo, Pădurea Gârboavele, judeţul Galaţi”
Capacităţi în unităţi fizice şî valorice (lei, inclusiv TVA = 24%)
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Denumire bun imobiliar
Construcţie intrare
Complex administrativ
Dispensar animale
Hală de furaje
Centrală termică
Platformă ecologică depozitare gunoi de grajd
Adăpost tigru siberian
Adăpost urs brun
Adăpost leu
Adăpost mistreţ
Adăpost maimuţe
Adăpost vulpe roşcată
Adăpost ponei şi asini
Pavilion păsări
Volieră păsări răpitoare
Volieră păsări nerăpitoare
Bazin pentru maimuţe
Bazin pentru tigrul siberian
Bazin pentru leul african
Bazin pentru mistreţi
Bazin pentru ursul brun
Reţele exterioare electrice
Reţele apă rece
Reţele canalizare
Reţele electrice în incintă
Amenajare teren (drumuri, alei, rigole, podeţe)
Împrejmuire habitat exterior tigru siberian
Împrejmuire habitat exterior leu african
Împrejmuire habitat exterior urs brun
Împrejmuire habitat exterior struţi
Împrejmuire habitat exterior mistreţi
Împrejmuire habitat exterior cerbi
Împrejmuire habitat exterior vulpe roşcată
Împrejmuire habitat exterior ponei şi asini
Răcitor pentru cameră frigorifică (T=2-4*C)
Microcentrală electrică (KOSPEL-EKCO) 24 KW
Cazan încălzire (CRANP-KOVO) 130 KW
Staţie ecologică pentru tratarea apei uzate
Cazan încălzire (CALDERA MT50) 50 KW
Uşi metalice glisante acţionate electric (lei = 10
buc., tigri = 5 buc. şi maimuţe = 4 buc.)
TOTAL = 15.134.430,63 lei

Suprafaţă/
lungime mp/ml
187,87 mp
278,40 mp
92,16 mp
178,75 mp
46,00 mp
150,12 mp
423,87 mp
186,32 mp
609,71 mp
93,66 mp
772,16 mp
24,24 mp
63,07 mp
159,98 mp
64,37 mp
96,56 mp
58,90 mp
112,24 mp
108,30 mp
62,50 mp
80,70 mp
85,00 ml
1.100,00 ml
1.030,00 ml
1.760,00 ml
14,69 ha
990,60 ml
1056,60 ml
200,80 ml
160,20 ml
120,80 ml
1680,50 ml
42,60 ml
890,90 ml
1 buc
2 buc
2 buc
1 buc
1 buc

Valoare
lei
379.766,28
747.429,08
242.108,58
199.902,93
399.961,85
71.733,50
853.525,47
650.188,21
1.318.170,76
158.241,47
2.406.482,30
73.545,00
149.754,66
534.523,99
232.812,26
349.218,41
73.619,59
140.289,69
135.365,06
78.119,26
100.867,58
99.775,98
134.593,08
635.349,94
556.636,01
1.497.186,06
488.871,97
521.446,49
99.097,53
79.060,88
59.616,45
829.349,64
9.976,08
450.707,45
25.933,45
8.091,24
67.522,93
224.142,84
12.448,06

19 buc. (35 mp)

39.002,62

HOTĂRÂREA NR. 40
din 25 februarie 2016
privind: numirea managerului Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi pentru perioada martie
2016 – februarie 2019
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.657/18.02.2016
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 Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Procesul verbal (Raport) final nr. 1657/17.02.2016 al Comisiei de
evaluare pentru evaluarea noului proiect de management pentru Biblioteca „V. A. Urechia”
Galaţi, pentru perioada martie 2016 – februarie 2019;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2.799/2015 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului
de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
Având în vedere prevederile Legii nr. 334/2002 (Legea bibliotecilor), republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. e), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În baza 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 rezultatul final al evaluării noului proiect de management pentru
Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi, pentru perioada martie 2016 – februarie 2019, prevăzut în
Procesul verbal (Raport) final nr. 1657/17.02.2016 Comisiei de evaluare pentru evaluarea
noului proiect de management pentru Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi, pentru perioada martie
2016 – februarie 2019.
Art.2. Se aprobă proiectul de management pentru Biblioteca „V. A. Urechia” Galaţi,
pentru perioada martie 2016 – februarie 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3. Se numeşte domnul ZANFIR ILIE în funcţia de Manager al Bibliotecii „V. A.
Urechia” Galaţi, pentru perioada martie 2016 – februarie 2019, cu contractul de management
pe o perioada de 3 ani.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului de management al resurselor
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Bibliotecii „V. A. Urechia” Galaţi, şi d-lui ZANFIR
ILIE.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
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ANEXĂ
PROIECT DE MANAGEMENT PENTRU MANAGEMENTUL
BIBLIOTECII „V. A. URECHIA” GALAŢI
pentru perioada martie 2016 – februarie 2016
Managementul cultural prezintă marele dezavantaj de a avea ca obiect o realitate
greu de cuantificat, şi, de aceea, dificil de administrat sub aspectul indicilor financiareconomici ai succesului, dar se poate bucura, în recompensă, şi de un avantaj pe măsură,
acela de a putea pune întotdeauna la lucru imaginaţia, flexibilitatea şi, nu în ultimul rând,
creativitatea. Într-adevăr, aşezămintele culturale de drept public, cu personalitate juridică,
cum este şi Biblioteca Judeţeană „V. A. Urechia” din Galaţi, îşi desfăşoară activitatea în
special pe bază de programe şi proiecte, urmărind să satisfacă nevoile culturale comunitare,
în scopul creşterii gradului de acces şi participare a cetăţenilor la viaţa culturală.
Instituţia publică de cultură – Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” - a fost fondată
juridic în 7 decembrie 1889 prin Decretul Regelui Carol I nr. 3382 şi inaugurată în 11
noiembrie 1890 de ctitorul său „profesorul Vasile Alexandrescu Urechia, academician,
deputat şi senator în forul legislativ al ţării ... scriitor, istoric, pedagog şi publicist” (vezi
Monografia Bibliotecii V.A. Urechia, vol. I, autor Nedelcu Oprea).
În perioada 9-15 noiembrie 2015, în cadrul „Zilelor Bibliotecii „V. A. Urechia”, s-a
desfăşurat un amplu program de manifestări care au marcat 125 de ani de existenţă a
instituţiei, respectiv de la inaugurarea ei ce a avut loc la 11 noiembrie 1890, în prezenţa
fondatorului Vasile Alexandrescu Urechia. Prezenţa la Galaţi, pe lângă reprezentanţii de
frunte ai administraţiei locale precum şi ai intelectualităţii, a unor mari personalităţi
universitare şi scriitoriceşti din Bucureşti şi mai multe oraşe ale ţării a conferit manifestării un
caracter naţional, contribuind, încă odată, la creşterea prestigiului bibliotecii. A fost, totodată,
un bun prilej de a strânge şi mai mult legătura cu cititorii şi cu oamenii de cultură din judeţ,
dar şi de a recompensa în mod simbolic şi festiv pe cei mai importanţi şi mai fideli
colaboratori ai Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia”.
A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent.
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi este o instituţie publică de tip enciclopedic,
cu personalitate juridică. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” din Galaţi funcţionează ca
instituţie bugetară, fiind finanţată de către Consiliul Judeţean Galaţi, în a cărui subordine se
află, respectiv sub îndrumarea de specialitate a Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Ca instituţie publică de cultură Biblioteca se organizează şi funcţionează în
conformitate cu prevederile Legii Bibliotecilor nr. 334 din 31 mai 2002, modificată şi
completată, respectiv pe baza Legii nr. 111/1995, modificată şi completată, cât şi a
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice, elaborat de
Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional al României şi aprobat de Comisia Naţională a
Bibliotecilor sub nr. 6611/25.11.2002, respectiv pe baza Hotărârii nr. 781/29 martie 2012 a
Consiliului Judeţean Galaţi, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
precum şi pe baza Hotărârii nr. 492/12 august 2012 a Consiliului Judeţean Galaţi privind
aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi.
Conform art. 30, alin. 2 din Legea 334(r1)/2002 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”
poate fi finanţată şi de către Consiliul Local al Municipiului Galaţi pentru programe culturale,
lucrări de investiţii şi cheltuieli materiale sau de alte persoane juridice de drept public sau
privat, precum şi de persoane fizice, prin donaţii, sponsorizări sau alte surse legale de
venituri. Biblioteca istorică „V.A. Urechia” din Galaţi, este găzduită într-o clădire, monument
arhitectonic, construită în anul 1894/1895, de o societate de construcţii românească al cărei
preşedinte era prinţul D. Ghica (aceeaşi societate care a construit şi Palatul regal de la
Cotroceni, Imprimeria Statului, Spitalul Brâncovenesc etc.), fost sediu al Comisiunii Europene
a Dunării de Jos, se impune şi astăzi prin ţinuta ei clasică şi prin sobrietate.
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În acest sens, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” are ca principală misiune:
satisfacerea intereselor de studiu, lectură, informare, documentare, educare şi recreere din
municipiul şi judeţul Galaţi, prin promovarea cunoaşterii, având la bază optimizarea accesului
la informaţii relevante prin creşterea colecţiilor de cărţi şi publicaţii şi prin asigurarea de
servicii publice de informare adecvate fiecărei categorii de utilizatori.
Pentru realizarea misiunii sale:
1. Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi trebuie să aibă rol major în oferta locală
culturală de informaţii la care să aibă acces, fără discriminare, toţi utilizatorii
comunităţii;
2. Informaţia să se constituie în factor determinant al dezvoltării ştiinţei, economiei şi
culturii, în păstrarea identităţii locale şi naţionale;
3. Bibliotecarii să asigure asistenţă de specialitate oricărei persoane/organizaţie/instituţie
care doreşte să realizeze o cercetare în scop personal, profesional, ştiinţific sau
comercial;
4. Bibliotecarii vor facilita accesul la colecţiile bibliotecilor din România şi vor oferi
expertiză prin servicii integrate, care să conducă la economie de timp şi la creşterea
independenţei utilizatorului în procesul cunoaşterii;
5. Bibliotecarii vor accesa şi alte surse de informare interne şi externe, care să
promoveze legătura cu experţi din toate domeniile cunoaşterii şi ale parteneriatului.
Prin activitatea sa, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” asigură achiziţionarea,
tezaurizarea şi clasificarea colecţiilor de publicaţii din patrimoniul culturii locale, naţionale
şi universale, cu rolul social de informare, instruire, cercetare, educare şi recreere.
A.1 Instituţii/ organizaţii care se adresează aceleiaşi comunităţi. Instituţiile, care se
adresează comunităţii gălăţene în vederea informării şi educării non-formale sunt: bibliotecile
de la Universitatea „Dunărea de Jos” şi de la Universitatea „Danubius”, bibliotecile şi centrele
de documentare şi informare din şcoli şi Casa Corpului Didactic, Biblioteca Franceză
„Eugene Ionesco”, biblioteci specializate ale unor O.N.G.-uri şi instituţii de stat (de ex.:
Biblioteca Centrului de Consultanţă Ecologică, Biblioteca Fundaţiei de Sprijin a Vârstnicilor,
Biblioteca Penitenciarului de maximă siguranţă) precum şi instituţiile de cultură locale, pe
segmentul petrecerii timpului liber în mod instructiv: Casa de Cultură a Sindicatelor, Casa de
Cultură a Studenţilor, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”, Muzeul de Arte Vizuale, Muzeul de
Istorie, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul Muzical „Nae Leonard”, Palatul Copiilor,
O.N.G.-uri pe activităţi de profil.
A.2. Participarea Bibliotecii în/la programe/proiecte europene/internaţionale
Prin activităţile cu caracter internaţional, organizate în ultimii ani, Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia” şi-a propus să contribuie la dezvoltarea dialogului
multicultural şi multietnic şi să valorifice patrimoniul local prin includerea comunităţii
gălăţene în circuitul internaţional. Participarea bibliotecii în proiecte cu finanţare
externă a fost o preocupare constantă a managementului bibliotecii încă din anul 2007.
Astfel, în ultimii trei ani, biblioteca a implementat şi va derula următoarele proiecte cu
finanţare externă:
1. Biblionet – lumea în biblioteca mea. Finanţator: Fundaţia IREX România, cu finanţare
de la Fundaţia Bill & Melinda Gates. Biblionet a fost un program de finanţare care a fost
derulat şi implementat pe parcursul a cinci ani şi care facilitează românilor accesul gratuit la
informaţie, prin dezvoltarea unui sistem de biblioteci publice moderne în România. Prin
cursurile de formare şi tehnologia furnizată, Biblionet ajută bibliotecile să asigure servicii în
comunităţile locale sub forma unui parteneriat între IREX România, Asociaţia Naţională a
Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR), autorităţile locale şi naţionale şi
bibliotecile din ţară. În cadrul programului Biblionet au fost dotate cu echipamente IT 80
biblioteci publice locale (incluzând aici şi sediul central al BVAU şi filialele acesteia) şi au
fost instruiţi 105 bibliotecari în Tehnologia Informaţiei şi Servicii noi de bibliotecă,
rezultând astfel o investiţie de 2.100.000 lei la nivelul judeţului. Dotarea cu echipamente
detaliat în Anexa nr. 1.1 la Proiectul de management;
2. Proiectul Centrul de excelenţă care oferă servicii pentru adulţi, cu vârsta cuprinsă între
41 şi 60 de ani, al Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia“ Galaţi este câştigător al concursului
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„Bibliotecile Judeţene: Centre de excelenţă“ organizat de IREX în cadrul programului
Biblionet. Grantul este în valoare de 30.000 de dolari. Scopul general al proiectului este să
documenteze şi să disemineze bunele practici în domeniul dezvoltării de servicii noi şi
moderne pentru adulţii cu vârste cuprinse între 41 şi 60 de ani.
3. American Shelf Galaţi – reprezintă un centru de informare pentru publicul de toate
vârstele interesat de cultura şi civilizaţia americană. A fost inaugurat în anul 2010;
4. Helvet Shelf Galaţi – reprezintă un centru de informare pentru publicul de toate vârstele
interesat de cultura şi civilizaţia elveţiană. A fost inaugurat în anul 2014;
5. Axa cărţilor Galaţi-Iaşi-Cahul-Chişinău, proiect aprobat, depus la Departamentul
Românilor de Pretutindeni, dar fără finanţare în anii anteriori, cu asigurări pentru derulare în
2015 - 2020. Total valoare proiect 42636,73 lei;
6. Biblioteca „V.A. Urechia” - Centrul Regional de Formare profesională. Finanţator:
Fundaţia IREX România, cu finanţare de la Fundaţia Bill & Melinda Gates. În cadrul
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi a fost creat „Centrul Regional de Formare
profesională” ca ultimă acţiune a Programului „Biblionet” susţinut de Fundaţia IREX. La
nivel naţional au fost alese cinci biblioteci (Bucureşti, Deva, Braşov, Cluj şi Galaţi) care vor
avea rol de centre de învăţare atât pentru bibliotecarii din instituţie, bibliotecarii din bibliotecile
din judeţ, bibliotecarii din judeţele arondate, cât şi pentru utilizatorii Bibliotecii, orice utilizator
al Bibliotecii sau potenţial utilizator care doreşte să parcurgă o formă de formare
profesională. Fundaţia IREX a susţinut financiar costurile pentru acreditare, costurile legate
de materialele de curs şi în cursul anului 2015, Centrul Regional de Formare profesională al
Bibliotecii „V.A. Urechia” a fost dotat cu echipamente IT în valoare de cca. 10.000 de dolari.
De la înfiinţarea Centrului Regional de Formare profesională, în toamna anului 2014, s-au
organizat 6 (şase) cursuri la care au participat 60 persoane.
7. Cartea călătoare – reprezintă continuarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie şi
cultură pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia Cartea Călătoare
Focşani, prin care s-a amenajat în cadrul Bibliotecii o secţie de carte audio Daisy, destinată
persoanelor cu deficienţe de vedere;
8. În cadrul Euroregiunii „Dunărea de Jos” şi a programelor de colaborare transfrontaliere,
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia" a iniţiat un program amplu de susţinere şi cooperare
interbibliotecară, de dezvoltare a relaţiilor culturale transfrontaliere prin deschiderea de Filiale
în toată euroregiunea. Au fost deschise 5 (cinci) filiale în Republica Moldova şi 2 (două)
în Ucraina. Pentru dotarea acestor filiale au fost selectate lucrări reprezentative din donaţiile
primite de Biblioteca „V.A Urechia” precum şi din producţia editorială a editurii Bibliotecii „Axis Libri”- în perioada 2013 – 2015, Biblioteca „V.A Urechia” a donat aproximativ 3556 de
cărţi (2013 – 2000 cărţi; 2014 – 700 cărţi; 2015 – 856 cărţi), către bibliotecile din Republica
Moldova – la filialele existente precum şi la Cahul, Liceelor „Mihai Eminescu“ şi „Ion Vodă“,
la Biblioteca Raională din Cahul, la Liceul „D. Cantemir“ şi Liceul „Vasile Alecsandri“ din
Colibaşi.
A.3. Cunoaşterea activităţii instituţiei în/de către comunitatea beneficiară a acestora
Promovarea imaginii publice a bibliotecii şi mediatizarea activităţilor s-a realizat printro acţiune concentrată pe mai multe planuri:
1. Prin creşterea calităţii serviciilor oferite, astfel încât acestea să fie promovate datorită
beneficiarilor, care la rândul lor comunică în mediul profesional şi familial despre acestea.
2. Pe Internet, prin pagina web a bibliotecii www.bvau.ro, blogul bibliotecii, facebook şi
google+.
3. Toate activităţile realizate de către bibliotecă au fost mediatizate prin comunicate de presă,
trimise de către Serviciul Relaţii cu Publicul către toate instituţiile mass-media locale şi
naţionale.
În permanenţă, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a desfăşurat numeroase activităţi
culturale, cu o largă adresabilitate, venind astfel în întâmpinarea utilizatorilor nu doar cu
oferte de lectură, ci şi cu o gamă cât mai generoasă de activităţi, care să corespundă
gusturilor tuturor celor interesaţi. Astfel, au fost organizate în ultimii trei ani: expoziţii de carte
pe diverse tematici; lansări şi târguri de carte; întâlniri cu personalităţi culturale şi scriitori din
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ţară şi străinătate; proiecţii de filme; conferinţe; mese rotunde; s-au redactat materiale
informative: afişe, pliante, semne de carte, calendare.
Activităţile cu cel mai mare impact au fost în primul rând cele cu caracter periodic
precum: Săptămâna Naţională a Bibliotecilor; Salonul Literar „Axis Libri”; Programul
educaţional - recreativ de vară Clubul de vacanţă cu cele cinci componente:
Clubul Curioşilor; Cafeneaua culturală; BiblioVACANŢA; Petrece vacanţa
ALTFEL la bibliotecă! şi Şah sportul minţii!; Festivalul Naţional al Cărţii „Axis
Libri”; Noaptea în Bibliotecă la Galaţi; Zilele Bibliotecii, Biblioteca de vară din Parcul
Eminescu etc. Rezultate foarte bune s-au obţinut şi din proiectele desfăşurate cu
Penitenciarul de maximă siguranţă Galaţi, cu Asociaţia Mecanturist Galaţi, cu Asociaţia JOB
Galaţi, cu APCA (Asociaţia de Sprijin pentru Părinţii şi Copiii cu Autism) precum şi cu
fundaţiile de sprijin ale persoanelor vârstnice şi cu centrele de plasament din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi.
S-a continuat, de asemenea, editarea şi tipărirea Revistei „Axis Libri” (trimestrială) şi
s-a editat, începând din anul 2013, cu sprijinul financiar al Consiliului Local şi al Primăriei
Galaţi, şi sub egida Uniunii Scriitorilor din România, revista, trimestrială la început, apoi,
semestrială „Antares - Axis Libri”, cu profil de teorie, istorie şi critică literară. S-a continuat şi
tipărirea celorlalte publicaţii profesionale: „Buletinul Fundaţiei Urechia” (anual) - revistă de
studii şi cercetări în biblioteconomie, bibliologie, cultura informaţiei şi ştiinţe umane;
„Asociaţia” - buletin informativ al Filialei ANBPR Galaţi cu adresabilitate publicului ţintă din
mediul rural şi „Anuarul evenimentelor culturale” - publicaţie profesională care apare din anul
2011, fiind considerat un important instrument de informare atât în cadrul Bibliotecii cât şi în
cadrul altor instituţii gălăţene.
Pe lângă acestea, Biblioteca a mai participat la numeroase proiecte mai mici cu
parteneri locali din sfera învăţământului şcolar şi universitar, a organizaţiilor non
guvernamentale, care vizau promovarea lecturii, a studiului şi cercetării, numărul acesta
crescând progresiv în ultimii trei ani. S-a încheiat un număr de 237 de protocoale de
colaborare (73 în anul 2013, 79 în anul 2014 şi 85 în anul 2015) cu diverse instituţii precum
şi un număr de 150 de proiecte educaţionale (43 în anul 2013, 52 în anul 2014 şi 55 în anul
2015).
A.4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/ activităţii PR/ strategii media
Activitatea de promovare a serviciilor şi facilităţilor oferite de bibliotecă a vizat în primul
rând pe cei care nu sunt încă utilizatorii bibliotecii desfăşurându-se campanii de atragere
către bibliotecă şi lectură a publicului de toate vârstele: Caravana Cărţii, Să ne întoarcem la
lectură. Citeşte şi tu !, Lecturiada, Daţi cărţilor o viaţă nouă ş.a.. În acelaşi timp, însă, s-au
desfăşurat şi campanii pentru promovarea meseriei de bibliotecar – Bibliotecar pentru o zi,
precum şi pentru re-atragerea utilizatorilor mai vechi ce nu şi-au mai făcut timp pentru a veni
la bibliotecă în ultima perioadă – Zilele îngăduinţei în Bibliotecă.
În cadrul parteneriatelor încheiate cu Universitatea „Dunărea de Jos” şi Universitatea
„Danubius” s-au organizat vizite ghidate ale studenţilor de anul I, însoţiţi de profesorii
universitari, la începutul fiecărui an universitar pentru ca aceştia să cunoască serviciile
bibliotecii şi oportunităţile oferite de acestea.
Tot în vederea promovării serviciilor bibliotecii precum şi a beneficiilor pe care acestea
le pot aduce în comunitate s-a încheiat parteneriatul „Cartea – suflet neînţeles. Paşi spre
cunoaştere” cu Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, unitate şcolară etalon a Galaţiului, prin
care, pe baza unei programări prealabile, toţi elevii vor participa la Sesiuni de informare şi
formare pentru utilizatori organizate de bibliotecă. Începând cu anul 2016 ne propunem să
încheiem astfel de parteneriate cu toate instituţiile şcolare din municipiul şi judeţul Galaţi.
A.5. Reflectarea instituţiei în presa de specialitate
Activitatea Bibliotecii a fost foarte bine reflectată atât în presa scrisă cât şi în media
audio-vizuală. Articolele apărute în presă sunt descrise bibliografic în Anexa nr. 1.2 la
Proiectul de management prin Buletinul bibliografic care a fost obţinut din softul integrat de
bibliotecă Tinlib şi apoi TinREAD care permite o analiză a activităţii bibliotecii precum şi
programarea viitoarelor activităţi.
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Apariţii în mass-media locală şi centrală: în 2015 au fost înregistrate 590 articole
referitoare la activitatea Bibliotecii apărute în presa scrisă, o cifră mult crescută faţă de 2014
(561 articole) şi faţă de 2013 (564 articole), iar în presa de specialitate ne regăsim în
revistele: Biblioteca, Axis Libri, Porto-Franco, Dominus, Antares, Şcoala gălăţeană, Revista
de la Dunărea de Jos, Convorbiri literare, Cronica, Contemporanul. Ideea Europeană. De un
real folos în acest sens ne-au fost şi ne vor fi publicaţiile proprii, ale bibliotecii, care, circulând
în rândul colaboratorilor noştri din domeniul cultural, şcolar şi universitar fac cunoscute
priorităţile, strategiile de acţiune şi perspectivele pe care le deschidem în faţa publicului larg.
A.6. Profilul/ portretul beneficiarului actual
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” este o bibliotecă publică ce furnizează servicii
diverse pentru toate categoriile de cetăţeni din municipiul Galaţi, din judeţul Galaţi sau de
oriunde, fără discriminare de rasă, sex sau religie.
În contextul actual, când Biblioteca şi-a diversificat aria de servicii oferite publicului
datorită utilizării noilor tehnologii şi utilizatorii acesteia sunt structuraţi pe diferite categorii:
utilizatorii direcţi, care beneficiază de serviciile tradiţionale şi moderne oferite în incinta
Bibliotecii, atât la sediul central cât şi în cadrul filialelor;
utilizatori indirecţi, care beneficiază de serviciile oferite de Bibliotecă de la distanţă,
prin intermediul paginii web, prin e-mail sau prin yahoo messenger;
utilizatori ai serviciilor de animaţie culturală şi instructiv-educative.
Beneficiarul actual al Bibliotecii „V.A. Urechia” poate fi caracterizat pe baza analizei
rezultate prin compararea datelor statistice ale utilizatorilor înscrişi în ultimii trei ani, având în
vedere criteriile statutului ocupaţional, al vârstei şi preferinţelor de lectură. Astfel, beneficiarul
principal al serviciilor de informare şi educare provine din mediul educaţiei formale
(elev/student, cadru didactic – cca. 60 %), este de vârstă tânără (între 14- 25 ani – cca. 50
%) care preferă lectura de informare şi documentare, în special bibliografia şcolară şi lectura
beletristică.
Utilizare şi utilizatori
Populaţia / an

2013

2014

2015

290593

288494

287182

1. Utilizatorii direcţi
Utilizatori activi

25047

25110

25700

Utilizatori noi

9076

9579

10145

Vizite la bibliotecă

534303

573567

764.558

Documente împrumutate

427879

411347

433.816

2. Utilizatori indirecţi
Vizite virtuale via internet
Număr de referinţe prin

416188

374987

464235

2007

2674

3002

3. Utilizatori ai serviciilor de animaţie culturală şi instructiv educative
Participanţi

79926

94072

Valorile medii din punctul de vedere al utilizării zilnice a bibliotecii sunt:
- 2013: 967 vizite/ zi şi 1.520 documente împrumutate eliberate pe zi;
- 2014: 1.031 vizite/ zi şi 1.614 documente împrumutate eliberate pe zi;
- 2015: 2.640 vizite/ zi şi 2.210 documente împrumutate eliberate pe zi.
Principalele categorii de utilizatori direcţi ai bibliotecii:

253.691
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Categorii de utilizatori

2013

2014

2015

După statutul ocupaţional
elevi

36,29

36,72

37,05

studenţi

18,17

15,51

19,45

intelectuali

9,33

8,52

11,1

pensionari

4,24

4,84

4,9

După vârstă
Sub 14 ani

16,71

17,48

18,79

14-25 ani

46,63

44,49

49,04

26-40 ani

22,82

22,41

23,15

41-60 ani

11,23

12,45

13,18

Peste 61 ani

2,61

3,16

3,19

După sex
Masculin

38,55

42,49

44,49

Feminin

61,45

57,51

43,51

Estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari în următorii ani.
Întrucât oraşul are o populaţie de aproape 290.000 locuitori, iar marile cartiere, care
au numeroase şcoli şi licee în raza lor teritorială şi se află la distanţă mare de sediul central,
se poate estima că deschiderea de noi filiale va putea creşte numeric grupa beneficiarului
principal, dar şi grupa persoanelor care au diferite dificultăţi, dar au timp liber mai mult:
pensionari, casnice, şomeri (cca 11-12%) şi persoane cu dizabilităţi fizice (cca 1-2%).
Totodată, se pot aplica soluţii de optimizare a accesului la lectură şi loisir pentru categorii
speciale (elevi/studenţi din Basarabia, copii şi bătrâni asistaţi social, persoane cu dizabilităţi).
În viitor, cu o mai bună finanţare a achiziţiilor de documente noi de bibliotecă, precum
şi prin asigurarea de personal specializat (bibliotecari), în conformitate cu standardele
internaţionale, se poate realiza o creştere considerabilă a numărului de utilizatori ai bibliotecii
din categoriile de vârstă menţionate mai sus. Alături de aceste condiţii materiale, se pot
gândi/ construi programe pentru aceste categorii de vârstă care să-i determine să utilizeze
mai des biblioteca. În acest sens, sondajele periodice de opinie pe care le realizăm în rândul
cititorilor, menite să testeze preferinţele şi orientările celor mai recente ale acestora, ne-au
fost şi ne vor fi de mare folos.
În viitor preconizăm atragerea a:
- cca 200 de beneficiari prin continuarea proiectului „Acces nediscriminativ la educaţie
şi cultură pentru persoanele cu deficienţe de vedere”, încheiat cu Fundaţia „Cartea
Călătoare” Focşani, destinat persoanelor cu deficienţe de vedere;
- cca. 150-200 de beneficiari de vârsta a III-a, care vor participa la cursurile gratuite de
iniţiere în utilizarea calculatorului şi internetului;
- cca. 1000 de beneficiari, prin deschiderea a două noi filiale specializate;
- cca. 500 de beneficiari, prin deschiderea a două noi filiale out-door;
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- cca 500-1000 de utilizatori noi din cartierul Aeroport prin intensificarea activităţii în
cadrul Filialei „Paul Păltănea” şi atragerea a încă. aprox. 1000 prin deschiderea Filialei nr. 5
„Hortensia Papadat-Bengescu” din Cartierul Dunărea. Totodată vizăm atragerea unui număr
sporit de utilizatori de la distanţă prin îmbunătăţirea serviciilor oferite în mediul virtual pe baza
tehnologiei web 2.0/ web 3.0.
A.7. Beneficiarul ţintă al activităţii Bibliotecii „V.A. Urechia”:
pe termen scurt – utilizatorii activi actuali ai serviciilor de bibliotecă (25.700 în 2015),
peste 2.640 de vizitatori/zi, care sunt în cea mai mare parte cetăţeni din oraşul Galaţi şi
împrejurimi;
pe termen lung – alţi cetăţeni/instituţii ai/ale oraşului şi judeţului Galaţi atraşi prin
deschiderea de noi filiale şi prin diversificarea serviciilor de bibliotecă, orientate către
instituţii de educaţie şi cercetare şi alte grupuri cu nevoi speciale de informare şi loisir.
A.8. Descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare).
Principala modalitate de cunoaştere a beneficiarilor este observaţia directă, dobândită
în procesul comunicării beneficiar-bibliotecar, un instrument foarte util în multe cazuri fiind
interviul de referinţă. Din acest tip de comunicare se obţin informaţii care conturează profilul
individual al utilizatorului şi nevoile sale de informare. Instrumentele utile şi pertinente în
cunoaşterea tipurilor de beneficiari, cât şi a modului în care aceştia folosesc serviciile şi
colecţiile bibliotecii, sunt rapoartele statistice oficiale. Acestea oferă informaţii asupra
structurii şi mărimii categoriilor după statutul ocupaţional, după studii, vârstă, naţionalitate şi
sex, asupra preferinţelor de lectură, pentru documente după conţinut (domeniu al cunoaşterii)
sau tip de obiect (carte şi periodic pe suport tradiţional sau electronic, CD-uri, DVD-uri, copii
etc). Cercetările categoriilor de utilizatori au mai beneficiat recent şi de un instrument de
marketing. Cunoaşterea aşteptărilor consumatorilor, precum şi modul în care ei percep
serviciile bibliotecii sunt condiţii de bază pentru prestarea unor servicii performante şi de
calitate. Pentru rezolvarea acestor probleme, Biblioteca „V.A. Urechia“ a fost auditată şi
certificată de către organismul Business Quality Cert conform standardului SR EN ISO
9001:2008, primind Certificatul ce confirmă că Sistemul de Management al Calităţii a fost
implementat în instituţie anual. Biblioteca „V.A. Urechia” a aplicat permanent sondajul
sociologic, utilizând metoda anchetei cu ajutorul chestionarului. Conform datelor statistice
pentru o bună interpretare au fost chestionaţi trimestrial câte 30/40 cititori la sediul central şi
câte 20-25 de cititori la fiecare filială.
Analizând sugestiile utilizatorilor Bibliotecii „V.A. Urechia”, reiese că un procent de
peste 85% dintre utilizatori apreciază calitatea serviciilor oferite de instituţia noastră, existând
două grupe de utilizatori, şi anume utilizatori ai metodelor tradiţionale de informare şi
utilizatori ai metodelor moderne.
Chestionarul şi-a atins scopul propus, evaluând gradul de informare al utilizatorilor,
nevoile informaţionale ale acestora, ne-a ajutat să apreciem nivelul cunoaşterii serviciilor şi
ofertelor bibliotecii şi să comparăm nevoile informaţionale în funcţie de categoria de vârstă şi
nivel de pregătire, precum şi de alte caracteristici personale..
A.9. Utilizarea spaţiilor instituţiei:
Actualul sediu al Bibliotecii este sediul primei instituţii internaţionale din România,
respectiv Comisia Europeană a Dunării – construit în perioada 1893 – 1895.
Imobilul Bibliotecii „V.A. Urechia” este amplasat pe un teren în suprafaţă de 3800 m.p.
cu un total de suprafaţă desfăşurată pe 4485 m.p., din care:
- Corp A – suprafaţa utilă 828 mp;
- Atelier şi magazii – suprafaţă utilă 243 mp;
- Depozite – suprafaţă utilă 336 mp;
 Parterul Bibliotecii este utilizat pentru prestarea serviciilor destinate publicului de către:
Secţia Împrumut la Domiciliu pentru Copii, Secţia Împrumut la Domiciliu pentru Adulţi,
Secţia Referinţe şi Informare bibliografică, Sala „Acad. Constantin Marinescu”, Garderoba
pentru cititori, CIC, OSIM;
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 Etajul 1 este utilizat pentru prestarea serviciilor destinate publicului de către: Secţia Săli
de Lectură şi Depozite Generale, Secţia Multimedi, Secţia Referinţe Electronice şi Oficiul
Multiplicare;
Alte spaţii ale instituţiei care sunt destinate direct publicului sunt cele în care funcţionează
Filiala nr. 1 „Costache Negri”, Filiala nr. 2 „Paul Păltănea”, Filiala nr. 3 „Tehnologia
Informaţiei” şi Filiala nr. 4 „Grigore Vieru”.
Spaţii ale instituţiei destinate indirect publicului sunt Laboratorul/ Atelierul de legătorie
şi Depozitele de carte precum şi Serviciile de prelucrarea documentelor de bibliotecă şi
Automatizarea serviciilor de bibliotecă.
Biblioteca „V.A. Urechia” are 4 (patru) filiale funcţionale:
Filiala nr. 1 „Costache Negri" - Bibliotecă Municipală pentru Copii, deschisă în cadrul
Clubului Sidex în iulie 2015. Suprafaţa utilă: - 170 mp.;
Filiala nr. 2 „Paul Păltănea" – cu statut de Bibliotecă Municipală - deschisă în cadrul
Colegiului Tehnic Aurel Vlaicu, parteneriat cu Fundaţia Andreiana Juventus-nr.
428/06.02.2015, Contract de asociere cu Municipiul Galaţi nr. 427/06.02.2015.
Suprafaţa utilă: 340 mp.
Filiala nr. 3 „Tehnologia Informaţiei” - deschisă în incinta Parcului de Soft la data de 30
noiembrie 2010. Suprafaţă utilă: - 44 mp.;
Filiala nr. 4 „Grigore Vieru" deschisă în cadrul Gării de călători CFR în iunie 2009,
contract de închiriere 371/27.11.2015. Suprafaţa utilă: - 43,20 mp.
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” coordonează din punct de vedere metodologic
activitatea a 64 de biblioteci publice teritoriale şi a 4 (patru) Filiale locale, după cum urmează:
1 - municipală (Tecuci)
2 - orăşeneşti (Tg. Bujor şi Bereşti)
61 – comunale
4 – Filiale funcţionale: Filiala 1 „Costache Negri”, Biblioteca Municipală pentru Copii,
de la Clubul Sidex din Galaţi; Filiala nr. 2 „Paul Păltănea” din cadrul Colegiului Tehnic
Aurel Vlaicu; Filiala nr. 3 „Tehnologia Informaţiei” de la Parcul de Soft; Filiala 4
„Grigore Vieru” de la Euro-gara CFR – călători.
A.10. Propuneri de îmbunătăţire a spaţiilor (modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări):
 realizarea proiectului existent privind creşterea calităţii serviciilor prin construirea unui
nou sediu, cu funcţie/ statut de Bibliotecă Metropolitană/ Regională care va asigura
servicii specializate pentru Galaţi şi judeţele limitrofe: Brăila şi Tulcea;
 eficientizarea serviciilor de bibliotecă prin noi dotări IT cu performanţe superioare, pe
măsura exigenţei publicului;
 achiziţionarea unui modul pentru consorţiu de biblioteci - prin intermediul căruia se
asigură toate funcţiile specifice de bibliotecă;
 modernizarea logisticii, a mobilierului, a condiţiilor de acces la fondul Bibliotecii;
dotarea depozitului cu rafturi mobile cu platformă în vederea optimizării spaţiilor de
depozitare a documentelor;
amenajarea într-un spaţiu propice a unei Biblioteci pentru copiii din municipiul Galaţi;
deschiderea Filialei nr. 5 „Hortensia Papadat Bengescu” în cartierul Dunărea, spaţii
identificate: incinta Sala Sporturilor, incinta Dunărea Moll; Colegiul Dunărea etc.,
necesar estimat 100.000 lei;
amenajare spaţiu exterior–sistematizare pe verticală. În ce priveşte prezervarea
obiectivului de patrimoniu (clădire de patrimoniu cod LMI: GL-II-m-B-03057) în care
Biblioteca îşi desfăşoară activitatea se impune amenajarea spaţiului exterior,
respectiv cei 2339 mp de curte cuprinzând spaţiu verde, căi de acces, spaţiu de
parcare şi alei prin lucrări de reparaţii şi/sau înlocuire pavaj, alei de acces, refacere
spaţii de parcare, iluminat extern şi ambiental, dotare cu mobilier de exterior
corespunzător desfăşurării de activităţi out-door; înlocuire pavaj curte ( în prezent 180 mp), reparaţii şi/sau înlocuire gard de împrejmuire. Ţinând cont de faptul că întreg
ansamblul străzii Mihai Bravu este declarat monument istoric se impune întocmirea
unui Proiect de arhitectură pentru amenajare spaţiu exterior şi ulterior execuţia
lucrărilor propriu zise;
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asigurarea puterii electrice necesare funcţionării echipamentelor electrice de la sediul
din Mihai Bravu; pentru realizarea unui studiu de soluţii în vederea suplimentării puterii
electrice, instalată şi simultană, deoarece au fost instalate echipamente, de capacitate
mult mărită ce solicită şi o putere electrică instalată mărită şi în timp duce la
suprasolicitarea echipamentelor şi deteriorarea acestora. Necesar estimat 150.000 lei.
B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri pentru îmbunătăţirea
acesteia:
B.1. Analiza programelor/proiectelor instituţiei.
Strategia de dezvoltare a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” se bazează pe programe
multianuale, cum este programul „Biblionet – Lumea în biblioteca mea” sau programul „Axis
Libri – brand cultural”, puse în practică prin intermediul proiectelor culturale realizate în
perioade determinate de timp care, de regulă nu depăşesc durata unui exerciţiu bugetar.
Dincolo de tipul de program, specific şi general valabil implementării acestei strategii este
respectarea principiilor care guvernează utilizarea fondurilor publice, „triada” eficienţă,
eficacitate, economicitate alături de principiile care guvernează achiziţiile publice:
transparenţă, tratament egal, proporţionalitate.
În afară de cele şapte proiecte de evenimente ample: Salonul literar „Axis Libri” (minim
20 ediţii/ an), Târgul de carte şi Festivalul Naţional „Axis Libri” (derulat pe parcursul a minim 4
zile), Biblioteca Estivală (deschisă pe perioada verii – 3 luni), Săptămâna Bibliotecarului (în
cursul lunii aprilie), Zilele copilului (luna iunie), Noaptea în bibliotecă, Zilele Bibliotecii, Tabăra
de creaţie „Axis Libri” şi cluburile de vacaţă, Biblioteca „V.A. Urechia” şi-a diversificat
activitatea şi cu alte proiecte gen „Şcoala Altfel” sau prin înfiinţarea de cluburi de şah, go, de
dezbateri.
În perioada 2013 - 2015 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a organizat 2.687
manifestări culturale (în anul 2013 – 533 manifestări, în anul 2014 – 676 manifestări, în anul
2015 - 1.478 manifestări). prin forţe proprii sau în colaborare cu diferite organizaţii.
Manifestările organizate în anul 2015 se regăsesc în Anexa nr. 1.3 la Proiectul de
managenet,
La aceste evenimente culturale, desfăşurate în perioada 2013-2015, s-a înregistrat o
participare record în istoria Bibliotecii de 427.689 persoane la care se adaugă 1.722.957
vizitatori la Bibliotecă şi Filiale. Numai în cadrul Târgului de carte şi Festivalului Naţional al
Cărţii „Axis Libri” se constată, de la an la an, o creştere semnificativă a publicului participant:
în anul 2013 – 30.000 participanţi, în anul 2014 – 35.000 participanţi, în anul 2015 – 43.200
participanţi.
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” a derulat în ultimii trei ani un număr important de
proiecte, care au vizat atât extinderea teritorială, în prezent se fac demersuri pentru
deschiderea Filialei nr. 5 în cartierul Dunărea, cât şi optimizarea şi eficientizarea serviciilor
prin menţinerea funcţională la capacitate maximă a Filialei 1 „C. Negri” şi a Filialei nr 2 „Paul
Păltănea”, prin deschiderea pe perioada verii a Bibliotecii Estivale din Parcul Eminescu
precum şi a Grădinii cu Cărţi în Grădina Publică, prin introducerea noilor tehnologii IT şi
utilizarea mijloacelor social- media de comunicare.
Proiecte permanente:
Târgul de carte/ Festivalul Naţional al Cărţii „Axis Libri”
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” Galaţi în parteneriat cu Editura Eikon, sub
patronajul Ministerului Culturii, cu sprijinul Consiliului Judeţean, Consiliului Local şi Primăriei
Municipiului Galaţi şi în colaborare cu instituţiile de cultură: Centrul Cultural „Dunărea de
Jos”, Universitatea „Dunărea de Jos”, Inspectoratul Şcolar, Palatul Copiilor, Teatrul Muzical
„Nae Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Teatrul de Păpuşi „Gulliver”, Muzeul de
Istorie, Muzeul de Artă Vizuală, Casa de Cultură a Sindicatelor şi Casa de Cultură a
Studenţilor, a organizat în perioada 2013-2015, într-un spaţiu neconvenţional, trei ediţii ale
Târgului de carte şi Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri” la care au fost prezentate
produsele literare a 650 de edituri din ţară şi din străinătate (în anul 2013 – 200 edituri, în
anul 2014 – 220 edituri, în anul 2015 – 230 edituri). Pe parcursul celor cinci zile de festival sa desfăşurat un total (pentru perioada 2013 – 2015) de 528 de evenimente la care au
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participat 108.200 persoane (în anul 2013 – 141 evenimente şi 30.000 participanţi; în anul
2014 – 157 evenimente şi 35.000 participanţi; în anul 2015 - 230 evenimente la care au
participat o medie de 43.200 participanţi).
Salonul Literar „Axis Libri”
Manifestare săptămânală în cadrul căreia se desfăşoară: dezbateri, lansări de carte,
întâlniri cu autorii, microrecitaluri de muzică şi poezie a oferit publicului gălăţean, în perioada
2013-2015, un număr de 203 cărţi lansate şi întâlnirea cu 153 de autori astfel:
- în anul 2013: 79 cărţi lansate, 58 autori invitaţi;
- în anul 2014: 72 cărţi lansate, 60 autori prezentaţi;
- în anul 2015: 86 cărţi lansate, 66 autori invitaţi.
Bilanţul detaliat al Salonului Literar „Axis Libri” pentru perioada 2013 - 2015 se
regăseşte în Anexa nr. 1.4 la Proiectul de management.
1. Editura „Axis Libri”
Înfiinţată din februarie 2010, Editura „Axis Libri” componentă în structura funcţională a
Bibliotecii pune în valoare şi susţine activitatea Salonului literar şi a Festivalului Naţional de
Carte.
În perioada 2013-2014, au fost editate un număr de 63 publicaţii (anul 2013 – 23 de
publicaţii (monografii şi seriale) în limba română, din care una în limba engleză; anul 2014 28 de publicaţii (monografii şi seriale) în limba română, din care una în limba engleză; anul
2015 – 12 publicaţii).
O serie de documente editate de Editura „Axis Libri” în anii 20132015, au avut sprijinul financiar al Consiliului Local şi al Primăriei Galaţi.
Proiectul Biblioteca Estivală
Este lansat anual, odată cu evenimentele prilejuite de 15 iunie – comemorare
Eminescu şi constă în aducerea serviciilor de educaţie şi loisir mai aproape de utilizator, prin
amenajarea unui spaţiu out-door primitor şi generos prin intermediul căruia sunt puse la
dispoziţia publicului gălăţean peste 3550 documente de bibliotecă din care aproximativ 1800
sunt periodice: ziare şi reviste, locale şi naţionale, jocuri de şah şi remi. În anul 2015 s-au
achiziţionat aproximativ 780 de periodice şi 160 de monografii, cele din urmă fiind donaţii. Pe
toată durata funcţionării în cadrul Bibliotecii Estivale s-au desfăşurat activităţi specifice
vacanţei: Tabără de creaţie sub acelaşi brand „Axis Libri”, tabără structurată pe trei secţiuni Pictură, Artă fotografică şi Creaţie literară pentru două categorii de vârstă : 5 – 8 ani şi 9 – 14
ani. Tot în cadrul Bibliotecii Estivale s-au derulat şi Serile Folk „Axis Libri” ce au constat în
spectacole live de muzică folk , în fiecare zi de miercuri de la orele 17:00, iar marţea
începând cu orele 12:00 la Biblioteca estivală s-a desfăşurat Clubul de Scrabble sub directa
îndrumare a domnului Andrei Alexandrov, psiholog la Şcoala nr. 20 din Galaţi.
Toate aceste evenimente au adus, pe parcursul anilor 2013 – 2015, un număr de
15.680 participanţi (4.500 – în anul 2013; 5.230 – în anul 2014, 5.950 – în anul 2015)
respectiv un număr de 79.837 vizitatori.
Proiectul Clubul de Vacanţă
Se organizează în fiecare vară, pe timpul vacanţei. Programul educaţional-recreativ
de vară Clubul de vacanţă cu cele cinci componente: Clubul Curioşilor;
Cafeneaua culturală; BiblioVACANŢA; Petrece vacanţa ALTFEL la bibliotecă! şi
Şah sportul minţii!.
Nr. Participanţi: cca 11.120

Programul de educaţie nonformală Grădina cu Cărţi
Inaugurat în luna iunie a anului 2015, este un program de educaţie nonformală ce se
desfăşoară în Grădina Publică, pe perioada verii.
Nr. participanţi: 2.750
Activitatea de cercetare a Bibliotecii:
 A fost continuat proiectul Oameni în memoria Galaţiului, finalizat cu editarea a încă 3
(trei) volume cu date biobibliografice şi reproduceri după documente iconografice despre
personalităţile gălăţene aniversate în anii: 2011 (21 personalităţi); 2012-2013 (15
personalităţi); 2014 (12 personalităţi).

Urmare a dezbaterilor din Consiliul Ştiinţific al Bibliotecii „V.A. Urechia”, a temelor de
cercetare din cultura gălăţeană s-a realizat pentru prima oară o revistă anuală de
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specialitate Anuarul ştiinţific al Bibliotecii „V.A. Urechia”, revistă apreciată atât pe
plan local cât şi naţional. Alte lucrări editate de Bibliotecă ca urmare a studiilor şi
cercetărilor specifice în domeniu: Incunabule în colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia”: Cărţi
poştale ilustrate: Mapă; Valori patrimoniale în colecţiile Bibliotecii „V.A. Urechia”: Cărţi
poştale ilustrate: mapă; Fondul Cantacuzino al Bibliotecii „V.A. Urechia”. Vol. 1, 2.
 Proiecte anuale (derulate pe o perioadă determinată):
 Proiectul Raftul cu iniţiativă - Dezvoltarea de programe de voluntariat în biblioteci.
Promotor: ANBPR şi Asociaţia PROVOBIS - Centrul Naţional de Resurse pentru Voluntariat
Parteneri: ONG -uri (Fundaţia „Cuvântul Întrupat” - Centrul Comunitar „La Vale”, Liceul
Tehnologic de Marină, Liceul Teoretic „Al. I. Cuza”), instituţii publice (DGASPC – Centrul de
zi „Alzheimer”), AJOFM Galaţi etc.
Misiunea: Programul de voluntariat îşi propune să strângă noi utilizatori prin diversificarea
ofertei serviciilor bibliotecii şi crearea unor oportunităţi de dezvoltare profesională şi
personală, promovând non-discriminarea, toleranţa şi accesul neîngrădit la informaţie.
Scopul: Dezvoltarea unui management performant al activităţii de voluntariat în Biblioteca
Judeţeană „V.A. Urechia”, utilizând metode şi instrumente noi, adaptate la specificul
instituţiei, la necesităţile sale şi ale beneficiarilor.
 Organizarea de cursuri gratuite pentru utilizatori în cadrul bibliotecii: „Curs de
iniţiere în utilizarea calculatorului şi a Internetului pentru adulţii de peste 50 de
ani”, proiect demarat din 2011.
Obiectivul proiectului: alfabetizarea digitală a adulţilor, pentru a putea accesa
informaţii din mediul online şi a comunica online cu cei dragi.
În cadrul acestui curs, adulţii învaţă cum să utilizeze calculatorul, cum să acceseze
Internetul şi cum să caute sit-urile de calitate, să comunice pe email şi pe yahoo messenger.
În perioada 2013-2015 au fost iniţiaţi 75 cursanţi, pe parcursul unei săptămâni
fiecare.
Proiectul de promovare a lecturii: Bătălia cărţilor
Biblioteca a implementat acest proiect care este un concurs naţional de lectură, în
parteneriat cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (filiala
Galaţi).
Scopul proiectului este stimularea şi motivarea lecturii în rândul copiilor şi
adolescenţilor, promovarea literaturii pentru aceste categorii de public prin organizarea unui
cadru concurenţial – concurs cu premii. Obiectivele proiectului:
- popularizarea cărţilor de valoare destinate copiilor şi adolescenţilor;
- familiarizarea participanţilor la concurs cu regulile de lectură şi de întocmire a unei fişe de
lectură;
- însuşirea de către participanţii la concurs a competenţelor de lectură: înţelegerea textelor
literare, capacitatea de a reflecta asupra acestora, de a formula opinii, argumente şi
interpretări proprii în scris şi oral în cadrul unei dezbateri.
Nr. participanţi: 65 persoane.
Dezvoltarea deprinderilor şi competenţelor de cercetare şi documentare la tineri
Biblioteca a implementat proiectul educaţional „Întocmirea unei bibliografii
cartografice, istorice şi geografice generale, pe baza materialului existent în cadrul
Bibliotecii „V.A. Urechia”, realizat în baza Protocolului de colaborare 2490 din
25.06.2014, încheiat cu Colegiul Naţional „V. Alecsandri”. Activităţi derulate în cadrul
proiectului: sesiuni de iniţiere în tehnica muncii de cercetare, cu scopul de a selecta şi
cumula referinţe bibliografice cu privire la geografia şi istoria judeţului Galaţi,
respectiv cu privire la documentele cartografice existente în colecţiile bibliotecii,
îndrumarea elevilor voluntari în cadrul acestui proiect şi sprijinirea lor pentru
întocmirea dosarului de voluntariat; întocmirea fişei de post pentru aceşti elevii
implicaţi în proiect. Cu sprijinul elevilor au fost transpuse în format electronic fişe în
format clasic existente în cadrul Serviciului şi referinţe bibliografice din Anuarele
bibliografice în format tipărit referitoare la geografia şi istoria judeţului Galaţi.
Nr. participanţi: 65 persoane.
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 Consfătuirile profesionale bi-anuale ale bibliotecarilor – realizate în fiecare an de
„Ziua Bibliotecarului” - 23 aprilie şi „Zilele Bibliotecii”, în luna noiembrie, la sediul
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” Galaţi, prilejuri de analiză a activităţilor în curs şi
trasarea obiectivelor pentru perioada următoare. Cu această ocazie specialişti atât din
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” cât şi invitaţi din alte biblioteci din ţară susţin
prelegeri pe teme profesionale de larg interes, se organizează dezbateri pe
problemele puse în discuţie. La aceste consfătuiri participă bibliotecari din toate
tipurile de biblioteci, astfel încât să se realizeze o informare despre structurile şi
noutăţile profesiei de bibliotecar şi specialist în informare.
Toate activităţile care au devenit tradiţionale în activitatea instituţiei se vor continua pe
un plan superior în următorii ani, motivaţi fiind de audienţa în cadrul comunităţii precum şi de
sugestiile primite din partea beneficiarilor. Activităţile organizate de către Biblioteca „V.A.
Urechia” se vor extinde în funcţie de cerinţele beneficiarilor şi se vor adapta la realităţile
socio-economice ale municipalităţii şi nu numai.
B.2. Analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc.
O altă dimensiune importantă a strategiei Bibliotecii „V. A Urechia” de a ieşi dintre
zidurile sale şi de a veni în întâmpinarea cititorilor, cât mai aproape de domiciliul, locul lor de
muncă sau de loasir, a fost participarea activă la marile manifestări locale şi naţionale de
gen, alături de organizarea proprie a unor astfel de evenimente. S-a înregistrat o participare
susţinută la manifestările ştiinţifice ale profesioniştilor din domeniu (conferinţe ale asociaţiilor
profesionale, participarea la proiecte de lucru pe secţiuni de specialitate, de ex. Lives.ro şi
organizarea de colocvii şi întruniri profesionale cu bibliotecari din judeţ sau din ţară cu prilejul
„Zilei Bibliotecarului” sau al „Zilelor Bibliotecii”).
Participarea la manifestările cu caracter ştiinţific şi la activităţile de tip asociativ s-au
soldat cu primirea de diplome şi premii atât pentru instituţie, cât şi pentru reprezentanţii
acesteia.
Participarea la târguri (la ediţii anuale Bookfest, Librex, Gaudeamus), la saloane de
carte (Iaşi şi Chişinău), au prilejuit promovarea instituţiei, a autorilor gălăţeni, schimburile de
idei şi publicaţii cu alţi parteneri culturali, indiferent de graniţele formale.
Organizarea târgului naţional de carte şi a salonului sub denumirea „Axis Libri”,
precum şi participarea la Târgul „Gaudeamus”, în calitate de editor, a propulsat Biblioteca
„V.A. Urechia” în poziţia de principal promotor al culturii scrise la Dunărea de Jos.
Managementul Bibliotecii îşi propune să valorifice experienţa participării la festivaluri,
gale, concursuri, saloane, târguri pentru a-şi îmbunătăţii activitatea în organizarea unor
manifestări asemănătoare. Experienţa dobândită în acest domeniu, la care s-a adăugat
spiritul creativ propriu, a determinat, de altfel, în mare măsură, creşterea masivă în audienţă
şi prestigiu a ultimelor trei ediţii ale Festivalului Naţional al Cărţii „Axis Libri”, cele din anii
2013, 2014 şi 2015, la care au participat un număr tot mai mare de edituri, alături de scriitori
din toată ţara, mari critici şi istorici literari, personalităţi de frunte ale culturii româneşti
contemporane.
B.3. Analiza misiunii actuale a instituţiei: (ce mesaj poartă instituţia, cum este percepută,
factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc.).
Fiind o instituţie de rang judeţean, cu profil enciclopedic al colecţiilor, dotată
corespunzător modelului bibliotecii cu un înalt grad de modernizare în România, Biblioteca
poartă un mesaj cultural clar care se adresează, cu mijloace specifice, tuturor locuitorilor din
judeţul Galaţi şi în mod prioritar celor din oraş, care sunt preocupaţi de informare şi de studiu,
care au necesităţi de dezvoltare personală sau formare profesională, precum şi care sunt
implicaţi activ în revigorarea comunicării sociale şi a vieţii culturale locale. Biblioteca este
percepută în plan local, mai mult decât un furnizor de servicii culturale, drept o instituţie cu o
imagine puternic pozitivă, bazată atât pe moştenirea valorilor tradiţionale, cât şi pe
dinamismul ei actual şi pe forţa de coagulare a actelor de cultură în beneficiul gălăţenilor.
Asumarea unei implicări tot mai complexe şi mai profunde în viaţa culturală a
comunităţii, proiectată pe două priorităţi convergente, prima de a atrage în circuitul acţiunilor
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proprii personalităţi culturale de toate categoriile (academicieni, scriitori, editori, critici şi
istorici literari, artişti, actori, muzicieni etc.) din judeţ şi din ţară, precum şi din diaspora, iar a
doua de a angrena personalul bibliotecii în manifestările multiple organizate cu aceştia sau
cu publicul cititor, a adăugat misiunii fundamentale a instituţiei noastre noi dimensiuni
integratoare, de asumare a rolului şi de gestionare adecvată a notorietăţii şi prestigiului
căpătate.
B.4. Descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.
Pentru îndeplinirea misiunii de către Bibliotecă se conturează următoarele direcţii:
dezvoltarea/ diversificarea / menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de bază şi
diversificarea acestora către alte grupuri de utilizatori;
crearea şi educarea deprinderilor de lectură la copii, de la vârste fragede;
continuarea strategiei de atragere de noi beneficiari prin optimizarea serviciilor şi sporirea
facilităţilor oferite prin tehnologiile moderne;
susţinerea educaţiei individuale şi autodidacte, precum şi a celei instituţionale, la toate
nivelurile şi la orice vârstă, inclusiv din perspectiva cunoaşterii pericolelor antisociale ce
ameninţă dezvoltarea liberă şi armonioasă a persoanei;
dezvoltarea de parteneriate cu instituţiile culturale, de învăţământ şi cu mass-media pe
baza unor proiecte cu obiective comune în interesul direct al cetăţenilor;
promovarea valorilor culturale locale, a personalităţilor şi a moştenirii spirituale conservată
în colecţiile proprii în cadrul proiectelor derulate pe plan naţional şi internaţional;
dezvoltarea reţelei de biblioteci din judeţul Galaţi prin acţiuni specifice de îndrumare şi de
evaluare, prin proiecte, programe şi activităţi culturale, precum şi acţiuni de îndrumare
profesională;
facilitarea deprinderii unor abilităţi de operare pe calculator şi de navigare Internet pentru
diferitele categorii de utilizatori.
realizarea de schimburi culturale, de parteneriate şi colaborări cu instituţii similare din
ţările învecinate.
asigurarea vizibilităţii Bibliotecii atât pe plan local, naţional, şi internaţional prin ieşiri în
mass-media şi îndeosebi prin organizarea de manifestări culturale specifice domeniului
într-un mod profesionist.
redimensionarea comunicării cu publicul cititor şi în primul rând cu abonaţii fideli, cu
vizarea prioritară a categoriilor mici de vârstă, în sensul abordării prioritare şi consecvente
a metodelor online, prin care se poate realiza nu numai un schimb rapid şi util de
informaţii, dar şi o permanentă cunoaştere a preferinţelor, aşteptărilor şi aspiraţiilor
beneficiarilor noştri.
Obiectivele curente ale instituţiei:
1. Creşterea calităţii serviciilor oferite în spaţiile de lectură şi informare audiovizuale:
- extinderea accesului direct la colecţiile bibliotecii;
- dotarea Bibliotecii „V.A. Urechia”, a filialelor cât şi a celor orăşeneşti şi comunale, cu
spaţiile corespunzătoare de lectură şi informare audiovizuală;
- extinderea practicii de rezervare a publicaţiilor prin intermediul telefonului sau al poştei
electronice (e-mail), pentru reducerea timpului de aşteptare.
2. Extinderea accesului la serviciile bibliotecii prin utilizarea Internetului:
- realizarea unui program concret de dotare cu calculatoare şi acces la Internet a tuturor
bibliotecilor din judeţul Galaţi (vezi Programul Naţional Biblionet);
- realizarea unui ghid de construire a paginilor web de bibliotecă;
- construirea propriei pagini web în fiecare bibliotecă din municipii, oraşe şi comunele cu
posibilităţi financiare.
3. Optimizarea accesului la colecţiile şi serviciile de bibliotecă:
- generalizarea catalogării informatizate uniforme a documentelor conform standardelor
internaţionale în vigoare;
- implementarea pe plan local, a unui program integrat de bibliotecă în bibliotecile
neinformatizate.
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4. Biblioteca – un centru cultural şi educativ:
- furnizarea unor programe culturale şi educative extensive de către biblioteci şi filiale;
- desfăşurarea unor programe de promovare şi stimulare a lecturii;
- extinderea şi diversificarea activităţilor de prezentare a colecţiilor şi serviciilor de
bibliotecă drept formă de promovare intensivă a imaginii bibliotecii.
5. Realizarea unui program judeţean de digitizare a documentelor:
- realizarea unei evidenţe a documentelor digitizate existente în bibliotecile şi filialele din
Galaţi, Tecuci, Tg. Bujor, Bereşti, Iveşti, Pechea etc.;
- elaborarea metodologiilor de digitizare a documentelor de bibliotecă;
- elaborarea unui program local pentru digitizarea documentelor de patrimoniu din
Biblioteca „V.A. Urechia”, Filiale şi Tecuci.
6. Asigurarea unei mai bune funcţionări a depozitului legal:
- intensificarea acţiunilor de conştientizare a autorităţilor finanţatoare asupra necesităţii de
a asigura spaţii şi surse de finanţare pentru prezervarea documentelor cu titlu de depozit
legal la nivel local şi central;
- realizarea unui proiect de cercetare având ca obiective principale, conservarea,
prezervarea şi accesibilitatea în timp a documentelor digitale;
- dezvoltarea unei colaborări la nivel naţional, pentru stabilirea strategiei de prelucrare şi
arhivare a documentelor cu acces online.
7. Dezvoltarea colecţiilor de documente care nu fac obiectul depozitului legal:
- evidenţierea valorii informaţionale a documentelor şi promovarea parteneriatului cu
specialişti din toate domeniile cunoaşterii, în scopul optimizării politicilor de achiziţii şi al
asigurării resurselor financiare;
- achiziţionarea partajată a unor baze de date bibliografice şi full-text prin cooperarea, la
nivel de consorţii, a bibliotecilor din sistemul naţional;
- informarea permanentă a utilizatorilor asupra tuturor resurselor informaţionale puse la
dispoziţia lor şi evaluarea gradului de utilizare a resurselor.
8.Utilizarea de tehnologii moderne în evidenţa şi gestionarea documentelor:
- respectarea normelor şi a standardelor de depozitare a documentelor;
- stabilirea unei metodologii de selecţie a colecţiilor;
- utilizarea tehnologiilor moderne privind evidenţa, localizarea şi circulaţia documentelor.
9. Alinierea competenţelor profesionale la performanţele cerute de actuala strategie de
dezvoltare a bibliotecilor:
- dezvoltarea învăţământului biblioteconomic prin integrarea noilor tehnologii
informaţionale în procesarea şi regăsirea documentelor;
- formarea continuă a personalului de conducere din biblioteci (directori, şefi de serviciu /
departamente, şefi de compartimente, birou) în scopul actualizării cunoştinţelor privind
evoluţia şi schimbările intervenite în organizaţiile bibliotecare şi sistemele de bibliotecă.
- formarea continuă a personalului de execuţie din biblioteci prin programe care să asigure
dobândirea cunoştinţelor şi a competenţelor necesare utilizării tehnologiilor moderne şi
pregătirea în domenii de actualitate.
10. Modernizarea logisticii, a mobilierului, a condiţiilor de acces la fondul bibliotecii;
11. Preocupare pentru atragerea de noi resurse financiare prin acţiuni sponsorizate astfel
încât să fie promovată imaginea bibliotecii;
12. Acţiuni sistematice pentru atragerea de personal specializat şi perfecţionarea continuă a
acestuia.
13. Realizarea creşterii audienţei, a fidelizării publicului prin calitatea şi diversitatea serviciilor
oferite;
14. Colaborarea şi parteneriate cu alţi operatori culturali din ţară şi străinătate.;
15. Realizarea unui program de apropiere a Bibliotecii de anumite colectivităţi doritoare de
informare (biblioteci de cartier, comunale, biblioteci mobile etc.) ;
16. Aplicarea la un Program de finanţare europeană pentru construirea unei Biblioteci
moderne în municipiul Galaţi, necesitate stringentă actuală pentru utilizatorii comunităţii
locale;
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17. Organizarea la sediul bibliotecii a unor manifestări destinate realizării unui climat de înaltă
şi complexă cultură;
18. Fundamentarea unei strategii de dezvoltare cu acţiuni de promovare a unor proiecte
europene, inclusiv pe fonduri structurale destinate modernizării dotării şi a serviciilor oferite;
19. Constituirea unei echipe permanente pentru accesarea sistematică a informaţiilor pentru
identificarea proiectelor de finanţare de promovat din partea bibliotecii;
20. Aplicarea la un program de interconectare cu bibliotecile de prestigiu europene pentru
acces reciproc la fondul de carte şi schimb de informaţii.
C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau reorganizare.
C.1. Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente;
Prin Hotărârea nr. 113 din 31 iulie 2014 emisă de Consiliul Judeţean s-a aprobat
Regulamentul de Organizare şi funcţionare al Bibliotecii în concordanţă cu Statul de funcţii şi
cu Organigrama aprobată prin Hotărârea 323 din 27 iunie 2013 pentru aplicarea prevederilor
Ordonanţei 77/2013.
C.2. Propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative
incidente.
Odată cu modificările legislaţiei privitoare la organizarea activităţilor specifice
bibliotecii, vom iniţia propuneri cu privire la modificările actelor normative ce reglementează
condiţiile de organizare şi funcţionare, prin intermediul ordonatorului principal de credite,
Consiliul Judeţean Galaţi, ce va emite hotărâri în acest sens. Se va avea în vedere
programul de lucru în două schimburi (ture), precum şi lucrul în zilele de repaus săptămânal,
sâmbăta şi duminica, Biblioteca fiind singura instituţie de cultură cu un asemenea program
de funcţionare, stabilit în acest mod tocmai pentru a face faţă cerinţelor crescânde ale
comunităţii locale.
C.3. Funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliului
de conducere, a celorlalte organe, propuneri de modificare a limitelor de competenţe
în cadrul conducerii instituţiei.
În vederea bunei desfăşurări a activităţii bibliotecii tot personalul cu funcţii de
conducere precum şi responsabilii de filiale au fost implicaţi în procesul managerial.
Conform Legii bibliotecilor nr. 334/2002, în activitatea de management, directorul este
asistat de Consiliul de Administraţie şi Consiliul Ştiinţific.
În perioada analizată această consultare s-a realizat ori de câte ori a fost necesar,
fiind puse în discuţie şi analizate probleme importante ale instituţiei. Consiliul de administraţie
al Bibliotecii s-a întâlnit lunar, alături de membrii acestuia participând toţi responsabilii de
compartimente din instituţie. Tematica Consiliului de administraţie a cuprins atât obiectivele
trimestriale, sarcinile lunare imediate precum şi analiza bugetului şi îndeplinirea programului
de investiţii.
Prin activitatea lor, aceste două consilii au un rol deosebit de important pentru
managementul superior performant în sprijinirea procesului de luare a deciziilor pe plan
profesional şi administrativ.
C.4. Analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind
cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului.
Conform Legii Bibliotecilor, art. 50, conducerea Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia”
este obligată să asigure formarea profesională continuă a personalului, alocând în acest
scop minimum 5% din totalul cheltuielilor de personal prevăzute prin buget. Astfel în perioada
2013 – 2015 au urmat forme de perfecţionare certificate, organizate la nivel naţional, toţi
salariaţii Bibliotecii.
În afara acestor cursuri certificate, Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” realizează
anual Programul de pregătire profesională, elaborat în funcţie de interesele instituţiei şi de
necesităţile de instruire ale bibliotecarilor.
Pentru o înaltă pregătire profesională a tuturor salariaţilor Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia” a încheiat un Protocol de colaborare cu Institutul Naţional de Cercetare şi Formare
Culturală, instituţie publică educaţională de importanţă naţională din subordinea Ministerului
Culturii şi Cultelor.
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Pentru perioada următoare avem în vedere continuarea colaborării cu INCFC cu
menţiunea că ne vom implica mai mult în stabilirea cursurilor şi a tematicii acestora, în aşa fel
încât acestea să reflecte exigenţele activităţii noastre şi în acelaşi timp să răspundă
proiectelor pe care Biblioteca şi le-a propus.
Propunerile pentru cursurile din perioada acestui proiect de management se vor axa
pe întocmirea proiectelor europene şi structurale, pentru atragerea de resurse financiare în
vederea implementării de noi servicii pentru comunitate.
D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:
D.1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective.
În perioada 2013 – la sfârşitul sem. I 2015 au fost prevăzuţi şi realizaţi indicatorii economici
din tabelul de mai jos:
Prevăzut
Realizat
Nr.crt.
Categorii
(lei)
(lei)
1
1

Venituri proprii
(totalitatea surselor atrase)

2

3

127.000

86.601

-

-

2

Total cheltuieli

12.947.000

12.778.364

3

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

5.773.000

5.631.992

458.000

451.661

7.185.000

7.157.111

0

0

0

0

- cheltuieli de capital: investiţii
4

Cheltuieli de personal, din care:
- cheltuieli cu colaboratorii

5

Cheltuieli pe beneficiar, din care:
- din subvenţie
- din venituri proprii/surse atrase

6

Alte categorii

D.2. Analiza comparativă a cheltuielilor în perioada/perioadele indicate în caietul de
obiective.
Raportarea
Costuri
Costuri
Costuri costurilor
Costuri
prevăz Costuri prevăz
prevăz proiectelor
Denumirea
realizat
ute pe realizat ute pe
ute pe propuse la limitele
programului
e
proiect e 2013
proiect
proiect valorice din anii
2014
2013
2014
2015
2013-2015:
Med
ii
Mici
(într
(între
e
1000
350
lei şi
00 şi
3500
100
0 lei)
000
lei)

Mari
(peste
10000
0 lei)
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Denumirea
programului

Programe
culturale
şi
educaţionale
a)Salon
literar
Axis Libri
b)Festivalul
Naţional
Axis
Libri
c)Ziua
Bibliotecarului 23 aprilie
d)Zilele
Bibliotecii
–
noiembrie
e)Zilele
Cărţii
pentru copii –
iunie
f)Club
de
vacanţă
–
iunie/august
g) Tabăra de
creaţie Axis Libri
h) Noaptea în
Bibliotecă
la
Galaţi
i)Manifestări
culturale,
microexpoziţii,
evenimente
culturale etc.
Programe
investiţionale
şi
de
securitatea
muncii
a) achiziţie
tehnică de calcul
şi dotări
independente
b) Protecţia
muncii,
sănătatea şi
securitatea
c)Consultanţă şi
expertiză

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

Costuri
prevăz Costuri
ute pe realizat
proiect e 2013
2013

Costuri
prevăz
ute pe
proiect
2014

Costuri
realizat
e
2014

Costuri
prevăz
ute pe
proiect
2015

355300

277425

316500

251825

357800

19800

5750

15000

5750

19800

220000

200000

200000

180000

220000

13750

12500

10750

8500

13750

x

16500

1850

16500

1850

16500

x

6050

3675

6050

3675

6050

x

2200

1850

2200

1850

2200

x

0

0

0

0

1000

x

0

0

0

0

1500

x

77000

51800

66000

50200

77000

276000

22535,7
4

61000

55445,7
4

131000
0

250000

0*

35000

32910

35000

x

1000

609,74

1000

609,74

7500

x

25000

21928

25000

21928

7500

x

x
x

x
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Denumirea
programului

d)Reparaţii
curente,
igienizare,
reparaţii
acoperiş, izolare
ş.a.
e)Achiziţia şi
implementarea
unui nou sistem
integrat de
bibliotecă
f) Amenajare
spaţiu şi
deschidere
Filiala nr. 5

Costuri
prevăz Costuri
ute pe realizat
proiect e 2013
2013

Costuri
prevăz
ute pe
proiect
2014

Costuri
realizat
e
2014

Costuri
prevăz
ute pe
proiect
2015

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

x

0

0

0

0

100000

0

0

0

0

900000

x

0

0

0

0

250000

x

g) Serviciu de
medicina muncii
– serviciu extern

0

0

0

0

10000

Programe
ştiinţifice şi de
dezvoltare
organizaţională
:

260484

628245

63589

35645

147000

a)Biblionet

52000

52000**

18530

18530**

0

b)EdLocal

0

0

0

0

0

x

2484

2258

2484

0

0

x

d)Cartea
călătoare

3850

3500

425

425

2000

x

e)Consfătuiri bianuale

2150

2150

2150

2150

10000

x

165000

542982

20000

7000

20000

15000

17815

-

-

0

x

20000

7540

20000

7540

15000

x

c)Ghidul
Ro

Lives-

f)Evaluare
şi
clasare
documente de
patrimoniu
g)Inaugurarea
Filialei nr. 2
h)
Biblioteca
Estivală

x

x

x
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Costuri
prevăz Costuri
ute pe realizat
proiect e 2013
2013

Denumirea
programului

i) Centrul
Excelenţă
Programe
editoriale:
a)Editare
monografii
b)Editare
periodice

de

Costuri
prevăz
ute pe
proiect
2014

Costuri
realizat
e
2014

Costuri
prevăz
ute pe
proiect
2015

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

0

0

0

0

100000

x

8600

8000

8600

8000

60000

4600

4500

4600

4500

24500

x

4000

3500

4000

3500

35500

x

D.3. Gradul de acoperire din surse atrase şi/sau din venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei (%):
Nu este cazul. Conform Legii 334/2002 – Legea bibliotecilor, toate
serviciile organizate de către bibliotecă pentru comunitate sunt gratuite, costul acestora fiind
bugetate.
D.4. Analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul
veniturilor .
Veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de
tarife practicate: în anul 2013 – 36.846 lei, în anul 2014 – 34.206 lei şi în 2015 – 34.669 lei;
veniturile proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei: în anul 2013 – 36.846 lei, în
anul 2014 – 34.206 lei şi în 2015 – 34.669 lei;
veniturile realizate din prestări de servicii culturale în cadrul parteneriatelor cu alte
autorităţi: total - 0 lei.
D.5. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:
 în anul 2013 – 54,19%;
 în anul 2014 – 57,82%;
 în anul 2015 – 55,82%.
D.6. Ponderea cheltuielilor de capital din bugetul total:
în anul 2013 – 5,16%;
în anul 2014 – 0,80%;
în anul 2015 – 4,42%.
D.7. Gradul de acoperire a salariilor din subvenţie (%):
În conformitate cu prevederile legale, în calitate de instituţie publică de cultură integral
finanţată de la bugetul de stat, cheltuielile cu salariile sunt integral finanţate din veniturile
obţinute din creditele bugetare alocate prin BVC de către ordonatorul principal de credite
Consiliul Judeţean.
D.8. Cheltuieli pe beneficiar, din care:
 din subvenţie: total – 0 lei;
 din venituri proprii: în anul 2013 – 36.846 lei, în anul 2014 – 34.206 lei şi în anul 2015
– 34.669 lei.
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute pe perioada 2016-2019.
E.1. Prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de
management.
Strategia culturală a managementului Bibliotecii „V.A. Urechia” va fi centrată pe
îndeplinirea sarcinilor şi obiectivelor următoare:
a) Sarcini:
- să se asigure gestionarea şi administrarea, în condiţiile legii, a integrităţii patrimoniului
instituţiei;
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- să se îndeplinească obligaţiile asumate, aferente proiectului de management;
- să se îndeplinească programele şi proiectele culturale minimale proprii, precum şi indicatorii
economici şi culturali;
- să elaboreze şi să aplice strategii specifice, în măsură să asigure desfăşurarea în condiţii
performante a activităţii curente şi de perspectivă a instituţiei;
- să selecteze, să angajeze, să promoveze, să premieze, să sancţioneze şi să concedieze
personalul salariat, cu respectarea dispoziţiilor legale;
- să stabilească atribuţiile de serviciu pe compartimente ale personalului angajat, conform
ROF, precum şi obligaţiile profesionale individuale de muncă ale personalului de specialitate,
aprobate prin fişele de post;
- să adopte măsuri în vederea îndeplinirii bugetului anual de venituri şi cheltuieli al instituţiei,
pentru dezvoltarea şi diversificarea surselor de venituri extrabugetare, în condiţiile
reglementărilor legale în vigoare;
- să asigure respectarea destinaţiei alocaţiilor bugetare aprobate de ordonatorul principal de
credite;
- să administreze, cu diligenţa unui bun proprietar, patrimoniul Bibliotecii;
- să reprezinte instituţia în raporturile cu terţii;
- să încheie acte juridice în numele şi pe seama instituţiei, conform competenţelor sale;
- să prezinte angajatorului la termenele prevăzute, sau ori de câte ori este necesar, situaţia
economico-financiară a instituţiei, modul de realizare a obiectivelor şi indicatorilor din
proiectul şi contractul de management;
- să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituţiei şi pentru asigurarea pazei contra incendiilor
în instituţie;
- să stabilească măsuri privind protecţia muncii, pentru cunoaşterea de către salariaţi a
normelor de securitate a muncii;
- îndeplinirea tuturor obligaţiilor care derivă din aprobarea proiectului de management şi în
conformitate cu ordinele/dispoziţiile/hotărârile ordonatorului principal de credite al Consiliului
Judeţean Galaţi, respectiv cele prevăzute în legislaţia în vigoare şi în reglementările care
privesc funcţionarea instituţiei;
- transmiterea către Consiliul Judeţean Galaţi conform dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, denumită în continuare ordonanţă de
urgenţă, HG 1301/2009, a rapoartelor de activitate şi a tuturor comunicărilor necesare.
b) Obiective (pe termen mediu şi lung):
Pentru perioada 2016 – 2019 managementul instituţiei va avea ca obiectiv principal
dezvoltarea armonioasă a Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” urmărind următoarele:
1. Proiecte mici şi medii – pe termen scurt
1.1. Comunicaţii şi reţea
Pentru utilizarea sistemului integrat de bibliotecă şi în spaţiile din Depozit şi clădire anexă
(instalarea staţiilor de lucru pentru desfăşurarea activităţilor specifice) este necesară
montarea instalaţiei de curenţi slabi şi a reţelei de date (Internet) – valoare lucrări de
proiectare şi execuţie 25.000,00 lei.
Modernizarea, întreţinerea şi extinderea sistemului actual de comunicaţii, achiziţia de
echipamente specifice: 3.000,00 euro.
1.2. Diversificarea serviciilor de bibliotecă - Servicii de copiere
Dezvoltarea şi extinderea serviciului de copiere a documentelor de bibliotecă indiferent de
suportul de stocare presupune achiziţia de echipamente corespunzătoare:
un scaner self-service pentru uzul cititorilor - sala de lectură – 15.000 euro;
imprimante laser de reţea – pentru serviciul/compartimentul propriu – 4 buc. - 40.000
euro.
1.3. Atelier/ Laborator Legătorie şi Restaurare
Pentru dotarea Laboratorului de Legătorie existent şi pentru înfiinţarea unui compartiment
de restaurare carte veche (în prezent personalul din cadrul laboratorului parcurge
programul de atestare profesională pentru profesia de restaurator carte veche) valoare
estimată 35.000 euro – echipamente, ustensile şi materiale.
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1.4. Editură şi tipografie
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia“ înfiinţează în anul 2009 propria editură sub
denumirea „Axis Libri“sub egida căreia după 11 ani de absenţă, reia publicarea
Buletinului Fundaţiei Urechia şi lansează Revista trimestrială de Cultură: „Axis
Libri“. Pentru a eficientiza costurile cu tipărirea, Biblioteca intenţionează achiziţia unui
echipament specific – maşină tipografică – dispozitiv tip offset valoare estimată:
50.000,00 euro. Echipamentul tipografic va fi utilizat şi pentru elaborarea şi tipărirea
materialelor necesare promovării serviciilor furnizate de bibliotecă şi a diverselor
formulare utilizate în activităţile specifice zilnice.
1.5. Echipament videoconferinţă şi sonorizare
- Pentru derularea evenimentelor organizate de Bibliotecă prin Proiectul de management
sunt prevăzute achiziţia unui sistem pentru organizarea de videoconferinţă, a unui sistem de
sonorizare corespunzător şi a unei camere video digitale. Valoarea estimată 15.000 euro.
1.6. Întreţinere/înnoire echipamente - birotică
În serviciile bibliotecii sunt integrate toate operaţiunile specifice de bibliotecă şi de
gestiune desfăşurându-se cu ajutorul echipamentelor I.T. Aceste staţii de lucru,
calculatoare de birou, laptop-uri, multifuncţionale, în mare parte au ieşit din durata de
funcţionare prevăzută de normativele tehnice şi contabile astfel încât se impune
înlocuirea acestora;
Valoarea estimată pentru o rată de înnoire pentru echipamente/staţii de lucru de 20% pe
an: 10.000,00 euro/an.
1.7. Dotări funcţionale şi transport
Biblioteca deţine în dotare 3 (trei) autoturisme achiziţionate în 2001, 2007, 2008 pentru
care costurile cu exploatarea, datorită gradului de uzură sunt în creştere. Pentru perioada
următoare este necesară înnoirea parcului auto cu un autoturism şi un microbuz (7+1
locuri minim) – utilizat pentru deplasarea la bibliotecile comunale din judeţ, biblioteci ce
sunt sub îndrumarea metodologică a Bibliotecii. Valoarea estimată: 30.000,00 euro;
Din punct de vedere al utilităţilor funcţionale pentru 2015-2020 vor fi necesare :
- asigurarea unui spor de putere de la reţeaua electrică naţională;
- reabilitarea/ schimbarea centralei termice
1.8. Colecţii documente
Pentru completarea şi actualizarea permanentă a colecţiilor de documente este necesară
alocarea de resurse financiare corespunzătoare. Astfel pentru o politică de achiziţii
conform cerinţelor legale pentru achiziţia de carte, periodice curente şi documente de
colecţii speciale – carte veche, tablouri etc. valoarea estimată este de 500.000,00 lei/an.
1.9. Educaţie şi promovare – proiecte culturale şi educaţionale:
Ziua Culturii Naţionale – Eminescu – Program de manifestări dedicate marelui poet
naţional;
Ziua Bibliotecarului în România – 23 aprilie;
Zilele cărţii pentru Copii – Carnavalul personajelor de poveste - 1 iunie;
Clubul de vacanţă pe timp de vară: Tabăra de Creaţie „Axis Libri”, Clubul Curioşilor,
Cafeneaua Culturală, Vacanţa Altfel, Clubul BiblioVacanţa;
Festivalul Naţional al Cărţii „AXIS LIBRI” – manifestare de amploare iniţiată de
Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” în colaborare cu Consiliul Judeţean Galaţi, Consiliul
Local Galaţi, Primăria Municipiului Galaţi, Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu
Naţional Galaţi, Universitatea „Dunărea de Jos“, Editura „Eikon” Cluj şi sub înaltul
patronaj al Ministerului Culturii;
Salonul Literar „AXIS LIBRI” – manifestare cultural-artistică ce îşi propune ca în fiecare
zi de joi a săptămânii, la ora 17:00, să realizeze: lansări de carte, dezbateri literare,
recitaluri de muzică şi poezie etc.;
Noaptea în Bibliotecă la Galaţi – proiect implementat de Biblioteca Judeţeană „V.A.
Urechia”;
Zilele Bibliotecii „V.A. Urechia” - (săptămâna din jurul datei de 11 noiembrie – data
inaugurării Bibliotecii „V.A. Urechia”).
2. Proiecte mari - pe termen lung şi/sau finanţare multianuală
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2.1. Amenajare spaţiu exterior
În ce priveşte prezervarea obiectivului de patrimoniu (clădire de patrimoniu cod LMI: GLII-m-B-03057) în care Biblioteca îşi desfăşoară activitatea se impune amenajarea spaţiului
exterior, respectiv cei 2339 mp de curte cuprinzând spaţiu verde, căi de acces, spaţiu de
parcare şi alei prin lucrări de reparaţii şi/sau înlocuire pavaj, alei de acces, refacere spaţii
de parcare, iluminat extern şi ambiental, dotare cu mobilier de exterior corespunzător
desfăşurării de activităţi out-door; înlocuire pavaj curte ( în prezent - 180 mp), reparaţii
şi/sau înlocuire gard de împrejmuire. Ţinând cont de faptul că întreg ansamblul străzii
Mihai Bravu este declarat monument istoric se impune întocmirea unui Proiect de
arhitectură pentru amenajare spaţiu exterior şi ulterior execuţia lucrărilor propriu zise.
2.2 Extinderea reţelei de biblioteci publice din municipiul/judeţul Galaţi
a. Amenajarea, inaugurarea şi extinderea filialei nr. 5 din cartierul Dunărea, una din zonele
de mare aglomerare urbană a municipiului;
b. Amenajarea şi inaugurarea unei biblioteci mobile – Bibliobuz „V.A. Urechia”, care să
asigure servicii de bibliotecă în judeţ şi zonele limitrofe judeţului; promovarea egalităţii de
şanse pentru toţi utilizatorii şi accesul acestora la actul cultural şi la resursele informaţionale.
c. Înfiinţarea a 2 (două) filiale specializate, una în domeniul ecologiei şi a doua în domeniul
medicinei;
d. Înfiinţarea a 2 (două) filiale out-door, una în Pădurea Gârboavele şi alta la Foişor – pe
Faleză;
e. Înfiinţarea unui punct de lucru al Bibliotecii „V.A. Urechia” - minifilială în Cartierul Dimitrie
Cantemir.
2.3. Alinierea la Agenda Digitală pentru România – TIC în cultură
a. Optimizarea şi eficientizarea serviciilor de bibliotecă la nivel local şi la nivel judeţean prin
Implementarea Sistemului Integrat de Bibliotecă (ILS) în biblioteca publică la nivelul
bibliotecilor publice din judeţul Galaţi şi interconectarea cu sistemul de biblioteci
şcolare şi universitare; ca soluţie software pentru gestionarea şi distribuţia colecţiilor
bibliotecilor clasice şi bibliotecilor digitale şi pentru asigurarea interconectării cu sistemul
bibliotecilor publice din judeţul Galaţi - TinREAD - Expert.
b. Dezvoltarea de servicii e-bibliotecă, respectiv utilizarea platformei e-guvernare în
biblioteca publică, digitizarea patrimoniului, acces la resurse şi platforme on-line de învăţare,
utilarea/dotarea bibliotecii publice cu echipamente tip self-service, etc. Susţinere financiară în
valoare de minim 300 mii euro;
c. Înfiinţarea, mai întâi la nivel de municipiu şi apoi extins la nivel de judeţ, regiune, unor
puncte (centre) de informare zonală, în care pe lângă Info chioşc-ul „self-service” să
existe şi personal specializat care să ofere informaţii punctuale de la ”ce obiective de interes
există în zonă, cum se ajunge, care este programul de vizitare şi care sunt tarifele de acces”
până la informaţii despre ”ce trebuie să faci pentru a obţine o finanţare de la...”. Tot în aceste
centre să se găsească materiale de promovare specifice, despre zonă, despre obiective,
oferite gratuit, precum şi materiale promoţionale contra-cost de la cele artizanale şi de tip
manufacturier până la monografii tipărite sau enciclopedii cu şi despre Galaţi;
d. Înfiinţarea de noi cluburi în bibliotecă, primul pe care ni-l propunem fiind un Club de
dezbateri, în parteneriat cu Colegiul Teoretic „Mihail Kogălniceanu”.
2.4. Alinierea la Strategia sectorială în domeniul culturii şi patrimoniului pentru 20142020
a. Festivalul de carte itinerant „Axis Libri” Galaţi – Iaşi - Chişinău – Odessa. Proiectul
demarat iniţial de Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” cu Festivalul Naţional „Axis Libri” se
doreşte a fi extins şi se va intitula sugestiv „AXA CĂRŢII”; uneşte rutele Galaţi-Iaşi, Galaţi–
Cahul, Galaţi-Chişinău, Galaţi-Giurgiuleşti, Galaţi–Reni, Galaţi-Ismail şi din acest an, GalaţiOdessa prin desfăşurarea de festivaluri de carte şi în Chişinău şi la Odessa, înfiinţarea de noi
filiale şi achiziţionarea unui server puternic care să permită susţinerea unei baze de date
comună, creându-se astfel o platformă de interacţiune între diaspora culturală şi ştiinţifică
română de peste hotare şi comunitatea de acest tip din România în vederea promovării
patrimoniului istoric şi cultural naţional;
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b. Dezvoltarea capitalului uman prin intermediul serviciilor noi de bibliotecă – furnizare de
cursuri şi dezvoltarea de competenţe prin promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii;
c. Imperativul major pentru viitor îl constituie realizarea cu fonduri europene a unei Biblioteci
Metropolitane/ Regionale în Galaţi, în parcul Corneliu Coposu (zona Inelului de Rocadă), în
perspectivă km zero al Galaţiului, care să deservească utilizatorii din zona regională aferentă
(Galaţi, Brăila şi Tulcea).
OBIECTIVELE de mai sus vor fi cuprinse într-un Program viabil şi coerent cu
identificarea potenţialului financiar şi uman care să fie mobilizat astfel încât obiectivele,
sarcinile şi proiectele să poată fi îndeplinite/ realizate la termenele şi nivelele convenite în
concordanţă cu exigenţele şi standardele europene, cu menţiunea că şansa de reuşită este
în funcţie de posibilităţile materiale şi financiare ale Ordonatorului principal de credite –
Consiliul Judeţean Galaţi.
E.2. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu denumirea şi
descrierea fiecărui program (exemplificări).
Se propune continuarea programelor tradiţionale pe care Biblioteca le derulează deja
cu succes, iniţierea unora care să susţină strategia propusă precum şi obiectivele pentru
management în perioada 2016 – 2019. Aceste programe se regăsesc în Anexa nr. 1.5 la
Proiectul de management.
E.3. Proiectele propuse în cadrul programelor se regăsesc în activităţile şi proiectele
menţionate anterior, în lucrare în cadrul punctului B.1;
E.4. Alte evenimente, activităţi, specifice instituţiei, planificate pentru perioada de
management:
- se va urmări încurajarea donaţiilor de fonduri private de documente ale intelectualilor locali,
în vederea salvării, conservării şi studierii patrimoniului local. Biblioteca îşi asumă astfel un
rol activ în afirmarea tradiţiilor şi valorilor locale;
- organizarea de cursuri de învăţare a limbilor străine;
- organizarea pe timpul verii a cluburilor de vacanţă (iulie – septembrie).
F. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei, cu menţionarea resurselor
financiare necesare spre a fi alocate de către autoritatea locală (C.J. Galaţi).
F.1. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 3 ani
corelată cu posibilităţile şi resursele financiare necesare spre a fi alocate din
subvenţia/alocaţia acordată instituţiei de către Consiliul Judeţean Galaţi.
Bugetul de venituri şi cheltuieli
Propunere (mii lei)
I. Buget local
a)Cheltuieli cu personalul
b)Cheltuieli cu bunuri şi servicii
Total cheltuieli curente [I.a)+I.b)]
c) Cheltuieli de capital
Total buget - Finanţare de la bugetul
local
II. Venituri proprii
Cheltuieli cu bunuri şi servicii
Total buget - Finanţare din venituri
proprii

2015

2016

2017

2018

2445
1740
4185
195

2630
1800
4430
100

2700
1850
4550
100

2770
1900
4670
100

4380

4530

4650

4770

50

50

50

50

50

50

50

50

F.2. Previzionarea evoluţiei costurilor aferente proiectelor (din programele propuse) prin
realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate în proiecte, pentru întreaga
perioadă de management, 2016 – 2019. Situaţia previzionării se regăseşte în proiectul de
management în Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3 la Proiectul de management (conform anexa
nr. 2 şi anexa nr. 3 la Caietul de obiective).
F.3. Proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe
categorii de bilete/ tarife practicate.
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Nu este cazul, conform legislaţiei. Detalii în Anexa nr. 4 la Proiectul de
management (conform anexei 4 la Caietul de obiective).
Imperativul major pentru etapa următoare îl constituie construirea cu fonduri europene
a unei Biblioteci Metropolitane, care să deservească gălăţenii şi cetăţenii judeţelor din
apropiere, Brăila şi Tulcea.
Suma principiilor şi prevederilor noului proiect managerial, care vizează o perioadă
importantă în evoluţia culturală a României – anul 2018 va consemna împlinirea centenarului
fiinţării României moderne – reprezintă o ofertă care, prin sprijinul şi cu susţinerea financiară
a Consiliului Judeţean Galaţi, va putea fi îmbunătăţită şi diversificată în concordanţă cu
cerinţele locale şi exigenţele Uniunii Europene. Împlinirea unei noi etape de promovare şi de
ridicare a activităţii Bibliotecii Judeţene „V. A. Urechia” Galaţi la cotele cele mai înalte ale
performanţei în domeniu va permite, alături de alţi factori concordanţi, abordarea în viitorul
apropiat a unei posibile înscrieri a municipiului şi judeţului de la Dunăre printre entităţile cu
candidaturi serioase la rangul de centru cultural european.
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Anexa nr. 2
TABEL VALORI DE REFERINŢĂ1

Limite valorice ale
investiţiei în proiecte
din perioada precedentă3 (de la 1 martie 2013 – 1 martie 2016)

Limite valorice ale
investiţiei în proiecte
propuse pentru perioada de management4 (de la 1

(1)

(2)

(3)

Mici

de la 1.000 lei până la 35.000 lei

de la 1.000 lei până la 35.000 lei

Medii

de la 35.000 lei până la 100.000 lei

de la 35.000 lei până la 100.000 lei

Mari

Peste 100.000 lei

Peste 100.000 lei

Categorii de
investiţii în proiecte2

martie 2016 – 1 martie 2019)

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

1

OBS: Ne propunem să: 1. Să construim o Bibliotecă metropolitană de 10-11 mil. Euro.
Categorii
de
Investiţii
2
în
proiecte

(1)

(0)

(2)

1

(1)
4
Programul :
a)Salon literar Axis Libri
b)Ziua Bibliotecarului - 23 aprilie
c)Zilele Bibliotecii –noiembrie
d)Zilele Cărţii pentru copii – iunie
e)Club de vacanţă – iunie/august
f) Biblioteca Estivală
g)Tabăra de creaţie
h) Noaptea în Bibliotecă
i) Ghidul Lives-Ro
j) Cartea călătoare
k)Consfătuiri bi-anuale
l)Editare monografii
m)Editare periodice
n)Achiziţie tehnică de calcul şi dotări
o) Protecţia muncii, sănătatea şi
securitatea
p) Consultanţă şi expertiză
r) Serviciu de medicina muncii
s)Evaluare şi clasare documente de
patrimoniu

(2)

(Mici) de
la 1.000
lei până la
35.000 lei

Nr. de
Investiţie
proiecte în Proiecte
în primul primul an
an (anul
(anul
2016)
2016)

(3)

(4)

18

250580

Nr. de
Proiecte
în anul
2017

(5)

Investiţie
în
Proiecte
anul
2017

Nr. de
Proiec
te în
anul
2018

Investiţie
în
Proiecte
anul 2018

(6)

18

275638

18

303202

3

TOTAL Investiţia în
program

Primul
an
2016
(7)

Anul
2017

162228
0

178450
8

Anul
2018

(8)

1962959

Tabelul devine cel mai important document al managementului, reprezentând baza de negociere a contractului de management în privinţa cheltuielilor materiale aferente Programelor propuse,
pentru întreaga perioadă a managementului.
2
Investiţiile în proiecte urmează a se încadra în limitele (mici, medii, mari) propuse de candidat în tabelul valorilor de referinţă (anexa n. 2.).
3
Se calculează valoarea totală, pe programe, pentru întreaga perioadă de management. Coloanele (7) şi (8) se vor multiplica în funcţie de numărul de ani pentru care este întocmit proiectul de
management.
4
Rândul (2) se va multiplica în funcţie de numărul programelor. Este necesară menţionarea denumirii programului, conform descrierii făcute la pct. e.3.al proiectului de management.
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Categorii
de
Investiţii
2
în
proiecte

(1)

5

Nr. de
Investiţie
proiecte în Proiecte
în primul primul an
an (anul
(anul
2016)
2016)

Nr. de
Proiecte
în anul
2017

Investiţie
în
Proiecte
anul
2017

Nr. de
Proiec
te în
anul
2018

Investiţie
în
Proiecte
anul 2018

3

TOTAL Investiţia în
program

a)Manifestări culturale,
microexpoziţii, evenimente culturale
etc.
b)Reparaţii curente, igienizare,
reparaţii acoperiş ş.a.

(Medii) de
la 35.000
lei până la
100.000
lei

2

194700

2

214170

2

235587

a)Festivalul Naţional Axis Libri
b)Amenajare spaţiu exterior
c)Extinderea reţelei de biblioteci
publice din municipiu/ judeţ
d)Dezvoltarea
şi
menţinerea
proiectelor existente

(Mari)
Peste
100.000
lei

4

1177000

4

1294700

4

1424170

-

Total nr.
proiecte
în anul
2016
24

Total
investiţie în
proiecte în
an 2016
1622280
Lei, din
care:

Total
nr.
proiecte
în anul
2017
24

Total
nr.
proiect
e în
anul
2018
24

Total
investiţie
în proiecte
în anul
2018
1962959
Lei, din
care:

-

66000
(editare
publicaţii)

-

-

-

Total
investiţie
în
proiecte
în anul
2017
1784508
Lei, din
care:
72600
(editare
publicaţii

79860
(editare
publicaţii

-

-

-

-

-

1556280

-

1883099

-

-

-

5

(3)

TOTAL ,din care:

(4)

Surse atrase

(5)

Bugetul autorităţii

6

7

1711908

-

-

-

-

Se calculează Totalul pe coloanele (3), (4), .
Rândul (4) reprezintă asumarea managerului în privinţa atragerii de fonduri/producerii de venituri proprii. Se completează cu estimările candidatului ca scop realizabil auto-propus, privind
atragerea de fonduri din alte surse decât bugetul solicitat din partea autorităţii şi urmează a dobândi importanţă sporită cu ocazia evaluărilor anuale ale activităţii manageriale
7
Finanţarea care se solicită a fi asigurată din subvenţia, după caz, alocaţia bugetară acordată instituţiei de către autoritate.
6

HOTĂRÂREA NR. 41
din 25 februarie 2016
privind: numirea managerului Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi pentru
perioada martie 2016 – februarie 2019
Iniţiator: Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Cornel Hamza;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului:1683/18.02.2016
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 Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Procesul verbal (Raport) final nr. 1683/17.02.2016 al Comisiei de
evaluare pentru evaluarea noului proiect de management pentru Muzeul de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi, pentru perioada martie 2016 – februarie 2019;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2.799/2015 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului
de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 (Legea muzeelor şi colecţiilor publice),
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. e), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În baza 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 rezultatul final al evaluării noului proiect de management pentru
Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, pentru perioada martie 2016 – februarie 2019,
prevăzut în Procesul verbal (Raport) final nr. 1683/17.02.2016 Comisiei de evaluare pentru
evaluarea noului proiect de management pentru Muzeul de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi,
pentru perioada martie 2016 – februarie 2019.
Art.2. Se aprobă proiectul de management pentru Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”
Galaţi, pentru perioada martie 2016 – februarie 2019, prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se numeşte domnul CĂLDĂRARU DRAGOŞ CRISTIAN în funcţia de Manager
al Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, pentru perioada martie 2016 – februarie 2019,
cu contractul de management pe o perioada de 3 ani.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului de management al resurselor
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi, Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi, şi d-lui
CĂLDĂRARU DRAGOŞ CRISTIAN.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
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ANEXĂ
PROIECT DE MANAGEMENT PENTRU MANAGEMENTUL
MUZEULUI DE ISTORIE “PAUL PĂLTĂNEA” GALAŢI
pentru perioada martie 2016 – februarie 2019
A. Evoluţia instituţiei în raport cu mediul în care îşi desfăşoară activitatea şi în raport
cu sistemul instituţional existent
Muzeul de Istorie Paul Păltănea1 din Galaţi este o instituţie publică de cultură, în
subordinea Consiliului Judeţean Galaţi, şi îşi desfăşoară activitatea în temeiul prevederilor
Legii nr.311/2003 – Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 182/2000, privind protejarea patrimoniului naţional,
republicată, cu modificările ulterioare, precum şi a normelor emise în aplicarea acestor acte
normative.
Muzeul are în vedere următoarele obiective strategice:
- gestionarea valorilor de patrimoniu cultural mobil,
- programe specifice de evidenţă, conservare şi restaurare a patrimoniului cultural
muzeal deţinut;
- activitatea expoziţională (reactualizarea expoziţiei permanente în unele secţii şi
organizarea de expoziţii temporare în ţară şi în străinătate);
- cercetarea de specialitate (arheologică, numismatică, etnografică, memorială,
istorică, pluridisciplinară);
- diseminarea rezultatelor cercetărilor şi activităţilor muzeale, prin Editura „Muzeului de
Istorie Galaţi”, publicaţii de specialitate, materiale de promovare, website web, cont pe
reţeaua de socializare Facebook şi mass-media;
- dezvoltarea de programe de educaţie muzeală.
- promovarea unui nou sistem de valori culturale şi sociale, bazat pe o relaţie dinamică
cu membrii comunităţii. Acest nou sistem de valori presupune evidenţierea, la nivel european
a patrimoniului ştiinţific, transferul de know-how şi promovarea exemplelor de bună practică.
Detalierea scopului şi obiectului de activitate care sunt avute în vedere pentru o
instituţie muzeală de rang judeţean, precum Muzeul, sunt prezentate explicit în Regulamentul
de Organizare şi Funcţionare a Muzeului, aprobat de către Consiliul Judeţean Galaţi.
Prin specialiştii săi, Muzeul cercetează, îmbogăţeşte, tezaurizează, interpretează şi
difuzează valorile patrimoniului memorial, arheologic, numismatic, etnografic şi istoric spre
publicul de orice vârstă sau sex, în interesul general.
Misiunea Muzeului din Galaţi, aflat în serviciul comunităţii, este de a colecţiona (prin
achiziţii, donaţii şi cercetări arheologice), conserva, cerceta, restaura, interpreta, expune şi
comunica, în scopul cunoaşterii, educării şi recreării, mărturiile materiale şi spirituale ale
existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător.
a.1. colaborarea cu instituţiile/organizaţiile culturale care se adresează aceleiaşi
comunităţi – tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfăşurate împreună cu
acestea;
O serie de activităţi muzeale le-am organizat în parteneriat cu alte instituţii de cultură
din ţară sau străinătate: Comisia Europeană, Parlamentul European, Ministerul Culturii,
Ministerul Administraţiei şi de Interne, Direcţia Judeţeană de Cultură Galaţi, Muzeul de Artă
Vizuală Galaţi, Muzeul de Istorie „Teodor Cincu” Tecuci, Centrul Cultural „Dunărea de Jos”
Galaţi, Biblioteca „V.A. Urechia” Galaţi, Biblioteca Naţională Bucureşti, Teatrul Muzical „Nae
Leonard”, Teatrul Dramatic „Fani Tardini”, Palatul Copiilor Galaţi, Muzeul Naţional de Istorie a
României, Arhivele Statului Galaţi, Arhivele Naţionale Bucureşti, Institutul de Cercetări EcoMuzeale Tulcea, Casa de Cultură „Ion Creangă” Bereşti, Muzeul de Istorie şi Etnografie
Tîrgu Bujor, Biblioteca orăşenească „Grigore Hagiu” Tîrgu Bujor, Casa de Cultură Tecuci,
1

În continuare se va citi Muzeul.
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Studioul Cinematografic al Armatei, Asociaţia Culturală pentru Tradiţie, Istorie şi Justiţie
Socială „Casa rurală Ion Avram Dunăreanu”, Complexul Naţional Muzeal „Curtea
Domnească” Târgovişte, Biblioteca Judeţeană „Ion Heliade Rădulescu”, Dâmboviţa, Muzeul
Naţional al Unirii Alba Iulia, Teatrul Dramatic „Fanny Tardini” Galaţi, Unităţi de învăţământ din
jud. Galaţi, Tulcea şi Brăila, Primării din jud. Galaţi.
De asemenea, Muzeul a participat, în calitate de partener, la activităţi culturale din ţară
şi străinătate organizate de: Centru Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi, Asociaţia Naţională a
Veteranilor de Război, Asociaţia Conservatorilor şi Restauratorilor din România, Direcţia
pentru cultură Prahova, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Bacău, Muzeul Olteniei
Craiova, Comitetul Naţional Român ICOM, Muzeul Marinei Române, Facultatea de Istorie,
Filozofie şi Teologie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Mitropolia Moldovei şi
Bucovinei, Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Iaşi, Institutul Naţional al
Patrimoniului Bucureşti, Liceul Teoretic „Emil Racoviţă”
a.2. participarea în calitate de partener (coorganizator, coiniţiator, invitat, participant
etc.) la programe/proiecte europene/internaţionale
În perioada de management 2013-2015, Muzeul a avut calitatea de partener, la
următoarele programe principale
- Proiect expoziţional internaţional: „DUNĂREA – FLUVIU EUROPEAN. 1856 –
COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII, PRECURSOARE A ORGANIZAŢIILOR
INTERNAŢIONALE”.
În calitate de coorganizator, la invitaţia doamnei europarlamentar Silvia-Adriana
ŢICĂU şi a domnului comisar european Dacian CIOLOŞ, Muzeul a initinerat expoziţia la
Parlamentul European şi Comisia Europeană din Bruxelles
- Salonul Internaţional de Restaurare - Conservare „MATCONS”.
- Proiectul „Circuit turistic muzeal în judeţul Galaţi” , proiect european de promovare
turistică, iniţiat de Consiliul Judeţean Galaţi.
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-măsura 4.3 Investiţii
pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi
silvice, componenta - infrastructură de irigaţii.
Pentru perioada de management 2016 – 2019, Muzeul va continua seria participărilor
la proiecte şi programe internaţionale de anvergură, scopul principal fiind acela de a
promova valorile culturale naţionale şi locale şi nu în ultimul rând imaginea oraşului şi
judeţului Galaţi. Alături de acestea, pentru întreaga perioadă de management se are în
vedere identificarea ,pentru fiecare an de management, proiecte şi programe culturale
internaţionale, la care Muzeul să fie parte, în calitate de invitat sau coorganizator.
- Programul Operaţional Sectorial Transport. Denumirea proiectului: Realizarea
autostrăzii Braşov – Târgu Mureş – Cluj – Oradea.
- Proiect european co-finanţat de Consiliul Judeţean Galaţi, Axa prioritară 5,
Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Muzeul „Casa Cuza
Vodă”. Este un proiect în implementare, început în anul 2014;
- Proiect european co-finanţat de Consiliul Judeţean Galaţi, Axa prioritară 5,
Conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Muzeul „Casa
Colecţiilor”. Este un proiect în implementare, început în anul 2014.
a.3. acţiuni de publicitare a proiectelor proprii ale instituţiei
Activităţile culturale ale Muzeului au fost promovate prin diverse mijloace (afişe,
pliante, flyere, comunicate de presă, articole în presa locală, evenimente prilejuite de zilele
oraşului, Ziua Muzeelor, Noaptea Muzeelor etc., reportaje TV, afişarea evenimentelor pe
internet): afişe, 352; pliante, 110; flyere, 455; diplome, 85; calendare de buzunar, 250; roll-up
şi bannere, 20; comunicate de presă, 325; articole în presa locală scrisă şi on-line si, după
caz, în presa centrală, 485; reportaje TV, 107; promovare pe pagina de internet a Muzeului
de
Istorie
Galaţi:
www.migl.ro
şi
pe
pagina
de
facebook:
https://www.facebook.com/muzeuldeistorie.galati; promovarea evenimentelor în reţeaua
muzeală prin CIMEC; promovarea anuarului instituţiei Danubius pe pagina de internet:
www.revistadanubius.ro; www.ceeol.com.
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Pentru perioada următoare de management (2016-2019), Muzeul are în vedere
următoarele direcţii şi acţiuni generale:
2. Implementarea unei strategii anuale de relaţii publice, ce va avea ca linii directoare,
următoarele obiective:
a.
asigurarea vizibilităţii în mediul socio-cultural local, naţional şi internaţional, a
întregii activităţi de interes pentru public, a instituţiei;
b.
promovarea punctuală a evenimentelor anuale organizate de instituţie:
c.
consolidarea imaginii instituţiei şi a evenimentelor organizate de către aceasta;
d.
asigurarea unui flux constant şi continuu de informaţie între instituţie şi publicul
acesteia, respectiv între evenimentele organizate de instituţie şi publicul acestora;
e.
menţinerea unei bune relaţii cu instituţiile mass-media locale, regionale şi
naţionale.
2. Implementarea unei strategii anuale de marketing, ce va avea ca linii directoare
următoarele obiective:
a. poziţionarea şi consolidarea brandului instituţiei ca unul dintre principalii actori ai vieţii
culturale gălăţene;
b. apropierea publicului de produsele / serviciile culturale oferite de către instituţie, respectiv
atragerea constantă de noi categorii de public, pentru activitatea instituţiei;
a.4. acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii PR/strategii media;
Pentru fiecare dintre cei trei ani de management, (2016-2019), propun implementarea
unei strategii de relaţii publice care va cuprinde următoarele direcţii, minime şi obligatorii,
menite să îmbunătăţească activitatea de PR a instituţiei:
1. Comunicare constantă cu mass - media locale şi după caz, regionale şi / sau
naţionale prin:
a. transmiterea de comunicate de presă despre activitatea generală a instituţiei sau,
după caz, în
funcţie de necesarul de comunicare al fiecărui eveniment punctual organizat de instituţie;
b. redactarea de documente de presă (dosare de presă, cv-uri, prezentări) în funcţie
de specificul şi necesarul de comunicare al fiecărui eveniment în parte;
c. transmiterea de informaţii către presă, atunci când acestea sunt solicitate de către
orice reprezentant al mass-media locale / regionale / naţionale;
d. oferirea / publicarea de interviuri pentru presa scrisă / presa culturală / presa de
specialitate (de nişă) locală, regională, naţională sau, după caz, internaţională.
e. participarea la emisiuni / interviuri televizate sau radio / dezbateri televizate / radio
pe teme de interes pentru activitatea instituţiei sau cu scopul de a promova activitatea
instituţiei;
f. încheierea de parteneriate media cu instituţii media (locale / regionale / naţionale)
care prezintă cel mai mare impact asupra publicului vizat de instituţie sau, după caz, care pot
juca un rol important în consolidarea imaginii instituţiei, în atragerea unor noi categorii de
public, în transmiterea cu eficienţă a mesajelor instituţiei către categorii de public vizate.
2. Producţia de materiale de promovare care să răspundă nevoilor de comunicare /
informare / promovare ale fiecărui eveniment în parte (exemple: afişe, flyere, cărţi poştale de
promovare, caiete de sală, invitaţii, etc)
3. Producţia de materiale audio - video menite să promoveze evenimentele instituţiei
şi implicit activitatea instituţiei (exemple: spoturi tv, spoturi radio, filme de prezentare ale
evenimentelor organizate / documentare, etc)
O altă direcţie care este avută în vedere se referă la continuarea îmbunătăţirii
activităţilor de relaţii publice, de a crea canale proprii de comunicare cu publicul instituţiei
(exemple: pagini de prezentare pe facebook, site-uri web de prezentare a evenimentelor
organizate/a instituţiei, editarea de tipărituri/publicaţii menite să promoveze activitatea
instituţiei, crearea de aplicaţii web, etc).
a.5. apariţii în presa de specialitate
În perioada anterioară (2013-2015), personalul de specialitate al Muzeului a valorificat
ştiinţific cercetarea efectuată în cadrul Muzeului printr-un număr de 47 studii de specialitate şi
23 lucrări ştiinţifice.
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Pentru următoarea perioadă de management (2016-2019) ne propunem să edităm,
anual, revista Danubius, şi să continuăm editarea de noi lucrări de specialitate.
a.6. profilul beneficiarului actual
Cel mai numeros public al Muzeului este, alcătuit din:
- preşcolari, elevii şi studenţi din municipiu şi judeţul Galaţi
- învăţătorii şi profesorii care însoţesc elevii
- pensionari
- Prietenii Muzeului – o categorie generic denumită astfel, fiind alcătuită din adulţi care
sunt: colaboratori voluntari apropiaţi ai Muzeului; prieteni direcţi ai angajaţilor; membri ai
familiilor acestora; persoane care sunt prezente la toate evenimentele organizate de muzeu –
vizitatori loiali.
Raportat la analiza datelor obţinute în perioada de management 2013 – 2015, ne
propunem pentru următoarea perioadă de management o creştere creşterea cu 10% a
tuturor categoriilor de beneficiari vizate de evenimentele organizate de instituţie. O atenţie
specială va fi acordată, în următoarea perioadă de management, atragerii publicului tânăr şi
foarte tânăr (copii, elevi, liceeni) prin organizarea de proiecte şi activităţi dedicate acestora.
Studiul se va plia tocmai pe această dorinţă de satisfacere a aşteptărilor comunităţii şi îşi
propune să investigheze opinia comunităţii cu privire la locul şi rolul pe care îl are muzeul în
viaţa gălăţeană.
a.7. beneficiarul ţintă al activităţii instituţiei:
În perioada 2013-2015, Muzeul a fost vizitat de 55.591 persoane.
Pentru următoarea perioadă de management (2016-2019), ne propunem atragerea şi
educarea publicului, astfel:
Pe termen scurt:
- creşterea numărului de proiecte şi acţiuni de pedagogie muzeală;
- creşterea numărului de materiale de promovare gratuite pentru publicul larg;
- organizarea unor expoziţii cu mare impact la public;
- diversificarea serviciilor culturale;
Pe termen lung: valorificarea potenţialului de vizitare a muzeelor din cadrul Muzeului
prin intermediul actorilor de audienţă locală (site, mass-media, publicaţii de specialitate),
naţională (site, media, publicaţii de specialitate) şi internaţională (site, media, publicaţii de
specialitate).
a.8. descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari (tipul
informaţiilor: studii, cercetări, alte surse de informare);
Din analiza datelor cuprinse în cercetarea sociologică a mandatului 2013-2015, se
remarcă următoarele:
 Marea majoritate a respondenţilor (66,67% dintre vizitatori, respectiv 70,50% dintre elevi)
au mai vizitat secţiile Muzeului.
 Nivelul de instruire indică, un procent mai mare a persoanelor cu studii superioare (60%)
în rândul vizitatorilor, şi o pondere mai mare a celor cu studii liceale şi postliceale în
rândul nonvizitatorilor (13,3%).
 Un procent foarte mare (70,5%) a celor care au mai vizitat muzeul de istorie se
înregistrază în rândul elevilor.
 În ultimii trei ani, Muzeul de Istorie a fost vizitat de 67,9% dintre respondenţi. Dintre
aceştia, 6,5% declară că vizitează muzeul o dată/an, 3% frecventează muzeul de istorie
de două ori/an, 54,8% vizitează muzeul o dată/2-3 luni, iar 0,9% merg la muzeu in fiecare
luna.
Pe parcursul întregii perioade de management 2016 - 2019 vom urmări trei principale
scopuri:
• Definirea profilului publicului care vizitează Muzeul;
• Beneficiarul ţintă al programelor şi activităţilor Muzeului;
• Preferinţelor şi nivelului de satisfacţie al beneficiarului;
a.9. utilizarea spaţiilor instituţiei
Muzeul îşi desfăşoară activitatea atât în municipiul Galaţi, cât şi în judeţ, având
următoarele spaţii muzeale:
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Municipiul Galaţi: Secţia istorie, str. Domnească nr. 25; Muzeul „Casa Cuza Vodă”,
str. Al.I.Cuza nr. 80; Muzeul „Casa Colecţiilor”, str. Eroilor nr. 64.
Judeţul Galaţi: Casa Memorială „Costache Negri”, com. C. Negri; Casa „Hortensia
Papadat-Bengescu”, com. Iveşti şi Casa Rurală „Ion Avram Dunăreanu”, com. Suhurlui.
a.9.1. spaţii de primire: sediul şi secţiile aferente Muzeului.
a.9.2. spaţii de prezentare:în toate secţiile aferente Muzeului.
a.9.3. spaţii expoziţionale:
- Lapidariu; Secţia de Istorie (Str. Domnească nr. 25); Muzeul „Casa Cuza Vodă”;
Casa Memorială „Costache Negri"; Casa Rurală "Ion Avram Dunăreanu"; Casa "Hortensia
Papadat Bengescu".
a.9.4. spaţii de producţie:
- Muzeul „Casa Cuza Vodă”; Muzeul „Casa Colecţiilor”; Casa Memorială „Costache
Negri".
a.9.5. spaţii administrative:
- Muzeul „Casa Cuza Vodă”; Muzeul „Casa Colecţiilor”.
a.10. propuneri de îmbunătăţiri aduse spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări,
după caz:
Pentru următoarea perioadă de management, 2016-2019, vom finaliza reparaţiile
curente la Casa Memorială „Costache Negri", vom deschide un spaţiu expoziţional în
Lapidarium şi vom consolida şi reamenaja spaţiile muzeale, Muzeul „Casa Cuza Vodă” şi
Muzeul „Casa Colecţiilor”.
B. Analiza activităţii Muzeului şi, în funcţie de specific, propuneri privind îmbunătăţirea
acesteia:
b.1. analiza programelor/proiectelor instituţiei.
Muzeul a lansat în anii 2013 – 2015 un număr de 14 programe, după cum urmează:
1. Program didactico-pedagogic şi educaţional.
2. Program de cercetare a patrimoniului cultural deţinut de Muzeu sau existent în
judeţul Galaţi.
3. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (expoziţii).
4. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (simpozioane, mese
rotunde, conferinţe, expuneri).
5. Program de promovare turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţului Galaţi.
6. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (cărţi şi volume publicate)
7. Program de popularizare a cărţii (lansări de carte):
8. Program de conservare-restaurare a patrimoniului cultural naţional mobil.
9. Program de evidenţă şi clasare a patrimoniului cultural naţional mobil.
10. Program de cercetare sociologică.
11. Program „achiziţii şi donaţii bunuri muzeale” realizat prin proiecte specifice.
12. Program „dotări obiecte de inventar”, având în vedere diversificarea proiectelor
culturale.
13. Program „perfecţionare profesională” este obligatoriu pentru întregul personal al
instituţiei.
14. Program „investiţii în proiecte culturale” pentru punerea în valoare şi racordarea
istoriei naţionale la istoria europeană.
Din prezentarea activităţii de până acum a Muzeului reiese că programele didacticopedagogic şi educaţional, de cercetare a patrimoniului cultural deţinut de Muzeu sau existent
în judeţul Galaţi şi cel de valorificare a patrimoniului cultural naţional prin expoziţii au cea mai
mare continuitate în cadrul ofertei culturale a instituţiei şi reprezintă actualmente o emblemă
a Muzeului.
Din perspectiva viziunii şi misiunii actualului proiect de management, aceste
programe, alături de celelalte 11, pun în dialog deopotrivă contextul local cu cel naţional şi
internaţional, valorile trecutului cu cele ale prezentului. De asemenea, ca instituţie vie şi
dinamică, Muzeul trebuie să contribuie la emergenţa unei scene culturale efervescente,
investind astfel în viitor.
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Pentru următorul mandat managerial (2016-2019), vom păstra cele 14 programe
culturale anterioare. Având în vedere evenimentele majore din istoria noastră naţională, din
perioada 2016 – 2019, Muzeul propune proiecte majore, dedicate: Marii Uniri din 1918;
Împlinirea a 80 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Istorie din Galaţi (24 ianuarie 2019);
Centenarul intrării României în Primul Război Mondial (2016); Războiul pentru Independenţa
României (2017). Toate aceste programe şi proiecte sunt prezentate la punctul E al
Proiectului de management (2016-2019).
b.2. Analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în ţară, la
nivel naţional/internaţional, în Uniunea Europeană, după caz, în alte state);
Prin activitatea sa, Muzeul oferă cadrul de desfăşurare pentru activitatea de
promovare şi cunoaştere a valorilor culturii şi artei, de dezvoltare a disponibilităţilor creatoare
ale populaţiei în toate domeniile de interpretare artistică, recreativă şi distractivă, realizând
prestaţii ştiinţifice şi culturale în beneficiul tuturor cetăţenilor, fără deosebire de naţionalitate,
categorie socială, convingeri religioase sau opţiuni politice. Prin întreaga activitate pe care o
desfăşoară Muzeul participă cu fiecare proiect şi activitate, la consolidarea imaginii oraşului
şi judeţului Galaţi, la valorizarea patrimoniului cultural sau după caz naţional sau
internaţional, răspunzând în felul acesta nevoii de cultură şi aşteptărilor publicului vis-à-vis
de consumul de cultură.
În perioada 2013-2015, Muzeul a promovat patrimoniul propriu prin participări la
evenimente locale, naţionale şi internaţionale.
Seminar internaţional: Circuite turistice şi culturale pe valurile de apărare romane la
Parlamentul European în prezenţa comisarului european pentru industrie, Antonio Tajani.
Ele sunt menţionate în Raportul final de evaluare a managerului Muzeului, pentru
mandatul 2013-2016.
Pentru următorul mandat 2016 – 2019, în funcţie de fondurile aprobate şi alocate de
către autoritate, vom participa la evenimentele culturale organizate la nivel local, naţional sau
internaţional.
b.3. Analiza misiunii actuale a instituţiei: ce mesaj poartă instituţia, cum este
percepută, factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale beneficiarilor etc;
Imaginea actuală a Muzeului este cea a unei instituţii predominant tradiţionaliste, în
cadrul căreia muzeele şi casele memoriale prezintă în manieră clasică valorile trecutului
nostru istoric. Noua viziune şi misiunea pe care o propune actualul proiect de management
presupune o reformulare radicală a mesajului instituţiei, păstrând nealterate obiectivele şi
funcţiile acesteia.
Definiţia culturii pe care o agreem atunci când ne gândim la repoziţionarea Muzeului în
contextul local, regional şi naţional este aceea europeană, aşa cum este prezentată în
Rezoluţia cu privire la rolul culturii în Uniunea Europeană, adoptată de Consiliul Europei:
- cultura este un factor de dezvoltare socială şi comunitară; iar în contextul dezvoltării
durabile, ea are multiple funcţii şi implicaţii;
- cultura este un factor al calităţii vieţii; orice evaluare a standardelor de calitate a vieţii
individului, a colectivităţilor şi a societăţilor trebuie să ia în considerare acest indicator;
- cultura trebuie privită ca mod de viaţă al individului şi al societăţilor – un element prin
care acestea se diferenţiază;
- cultura este expresia identităţii (individuale, de grup, regionale, naţionale etc.) şi miză a
diversităţii şi diferenţei, valori esenţiale care trebuie asumate şi susţinute prin demersuri şi
programe pro-active;
- cultura contribuie la structurarea societăţii şi a personalităţii umane;
- cultura are un rol important în realizarea integrării sociale şi în respingerea oricărei
forme de excluziune şi marginalizare;
- cultura este o forţă de coeziune socială.
În acest sens, noul mesaj al Muzeului este de instituţie vie, creativă, deschisă,
dinamică, care cultivă şi promovează deopotrivă valorile trecutului şi ale prezentului,
implicată în problemele comunităţii, vector al construcţiei identităţii colective.
b.4. Concluzii:
- reformularea mesajului, după caz;
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- descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii.
În vederea oferirii cadrului de desfăşurare pentru activitatea de promovare şi
cunoaştere a valorilor culturii şi artei, pentru perioada de management 2016 -2019 sunt
avute în vedere, următoarele direcţii:
• în crearea programelor minimale anuale vor avea la bază principiul diversităţii
culturale, fiind create în beneficiul tuturor cetăţenilor din localitate, fără deosebire de
naţionalitate, categorie socială, convingeri religioase sau opinii politice
• Oferirea de proiecte şi activităţi ştiinţifice şi culturale diverse, în scopul creşterii
gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală;
• Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare
a patrimoniului cultural naţional;
• Educaţia permanentă şi formarea profesională continuă de interes comunitar, în afara
sistemelor formale de educaţie;
• Finanţarea de programe, proiecte şi acţiuni ştiinţifice şi culturale.
C. Analiza organizării Muzeului şi propuneri de reorganizare şi/sau restructurare, după
caz:
c.1. analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente;
Muzeul funcţionează în baza următoarelor acte de reglementare internă:
Decizia nr. 118/17 martie 1990 a Primăriei Municipiului Galaţi privind înfiinţarea
Muzeului
Muzeul funcţionează în temeiul prevederilor din Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi a
colecţiilor publice, republicată, şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr.
269/2013, privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare.
Modificarea Statului de funcţii prin Hotărârile Consiliului Judeţean Galaţi nr.
268/27.03.2013, 400/29.10.2013, 105/15.07.2014, 132/29.09.2014 şi 142/26.11.2015
Alte acte interne: Regulament Ordine Internă; Note interne; Decizii interne emise de
către managerul instituţiei, în baza legislaţiei române în vigoare; Proceduri specifice pentru
fiecare componentă organizatorică a instituţiei, referitoare la activităţile semnificative care se
desfăşoară în cadrul acesteia; Fişele de post care precizează sarcinile şi responsabilităţile
care le revin angajaţilor;
c.2. propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative
incidente;
Pentru perioada de management 2016-2019 propun următoarele :
- actualizarea şi completarea fişelor de post;
- actualizarea procedurilor referitoare la activităţile instituţiei ;
- în funcţie de modificările legislative care vor interveni în următorii ani vor fi modificate
şi alte reglementări interne ale instituţiei.
c.3. funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de
conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a limitelor de
competenţe în cadrul conducerii instituţiei;
Managerul asigură conducerea curentă a muzeului şi coordonează nemijlocit
activitatea contabilului şef şi a personalului de specialitate. Managerul reprezintă Muzeul atât
în relaţia cu Consiliul Judeţean Galaţi, cât şi faţă de terţi.
Activitatea directorului este sprijinită de Consiliul de Administraţie, organ colectiv
de conducere, cu rol deliberativ, numit, la propunerea directorului Muzeului, prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Galaţi. Întrunirile sunt trimestriale sau ori de câte ori este nevoie.
În exercitarea atribuţiilor sale, conducerea Muzeului este ajutată de un Consiliu
Ştiinţific, organism de specialitate, obligatoriu, cu rol consultativ. Acest Consiliu se întruneşte
trimestrial.
În afara celor două organisme menţionate în cadrul Muzeului funcţionează comisii de
specialitate permanente:
- comisia de casare
- comisia pentru recepţia preliminară a lucrărilor de reparaţii capitale
- comisia de inventariere a patrimoniului ştiinţific şi a obiectelor de inventar
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- comisia de recepţie, evaluare, achiziţii de obiecte de patrimoniu şi achiziţii standard
- comisia pentru protecţie civilă
- comisia de cercetare disciplinară
Până în momentul de faţă, delegarea de competenţe a avut ca scop asigurarea
conducerii continue a instituţiei în cazul în care managerul nu a fost prezent în unitate concedii de odihnă, deplasări în interesul serviciului. Pentru următoarea perioada de
management delegarea competentelor se va realiza în aceleaşi condiţii, menţionate mai sus.
c.4. analiză a nivelului de perfecţionare a personalului angajat – propuneri privind
cursuri de perfecţionare pentru conducere şi restul personalului.
În perioada 2013-iun.2015, au participat la cursuri de perfecţionare un număr de 16
salariaţi ai Muzeului, cursuri organizate atât pentru personalul de conducere, cât şi pentru
personalul de execuţie.
Având în vedere obligativitatea participării la aceste cursuri de perfecţionare, pentru
următoarea perioadă de management, în funcţie de fondurile anuale alocate, propun
realizarea unui plan anual concret care vizează în principal următoarele:
- formarea şi/sau perfecţionarea unor angajaţi în domeniul managementului de proiecte
culturale;
- perfecţionarea angajaţilor în domeniul, financiar-contabil, resurse umane şi achiziţii
publice, pentru actualizarea continuă a cunoştinţelor angajaţilor, în raport cu modificările
legislative survenite în următorii ani de management.
Analiza statului de funcţii:
Anul
Anul 2014
Trim I-III /
2013
2015
Total posturi (cf. statului de funcţii aprobat), din
39
39
39
care:
1.
Funcţii de conducere
2
2
2
2.
Funcţii de specialitate
25
25
25
3.
Funcţii comune
12
12
12
D. Analiza situaţiei economico-financiare a Muzeului
d.1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie:
d.1.1. bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii:
2013
2014
Trim. I-III / 2015
Aprobat
Realizat
Aprobat
Realizat
Aprobat
Realizat
VENITURI
2.555.000 2.378.824 2.988.000 2.184.081 2.728.000 1.864.689
TOTALE,
din
care:
Sold iniţial
110.873
960
100.956
VENITURI
650.000
489.017
300.000
282.235
250.000
259.733
PROPRII
Subvenţii C.J.G.
1.905.000 1.778.934 2.688.000 1.900.886 2.478.000 1.504.000
d.1.2. bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza
legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli pentru
reparaţii capitale):
2013
2014
Trim. I-III / 2015
Aprobat
Realizat
Aprobat
Realizat
Aprobat
Realizat
CHELTUIELI
2.555.000 2.377.865 2.988.000 2.083.125 2.728.000 1.622.393
TOTALE,
din
care:
Cheltuieli
de
704.000
699.973
700.000
696.886
581.000
552.798
personal
Bunuri şi servicii
1.563.000 1.454.153 1.504.000 1.386.239 1.137.000 1.020.565
Cheltuieli
de
288.000
223.739
784.000
- 1.017.000
49.030
capital

d.2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz,
completate cu informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:
Nr.
crt.
(1)
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Tip
Denumirea proiectului/activităţii
proiect
(2)
(3)
(4)
Valorificare
a Mici
Proiect editorial DANUBIUS
patrimoniului cultural Medii
Dimitrie Iuraşcu, Jurnal politic 1939-1950, vol. III
naţional (publicaţii)
Popularizare a cărţii
Mici
Proiect „Lansări editoriale”
Proiect „Lansări carte”
Medii
Proiect editorial
Didactico-pedagogic
Mici
Proiect: MUZEUL ŞI ŞCOALA. ORA DE ISTORIE LA MUZEU:
şi educaţional
Proiect: O RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ A ORAŞULUI GALAŢI:
Proiect: VIITORUL ANTERIOR
Medii
Proiect: ISTORIA DE LÂNGĂ NOI
Valorificare
a Mici
Proiect: EXPONATUL LUNII
patrimoniului cultural
Proiecte expoziţionale
naţional (expoziţii)
Valorificare
a Mici
Proiecte culturale
patrimoniului cultural
naţional
(simpozioane, mese
rotunde,
conferinţe,
expuneri)
Cercetarea
Mici
Proiect: COLECŢII ŞI COLECŢIONARI
patrimoniului cultural
deţinut de Muzeu sau
existent în jud. Galaţi
Promovare turistică a Mici
Proiect CIRCUIT TURISTIC MUZEAL ÎN JUDEŢUL GALAŢI
patrimoniului cultural
Proiect COMISIA EUROPEANĂ A DUNĂRII ŞI STATELE RIVERANE DUNĂRII:
naţional din jud.Galaţi Mare
Proiect expoziţional „Dunărea – Fluviu european”
Promovarea imaginii Mici
Proiect „NOAPTEA MUZEELOR”
muzeului
şi
a
Proiect „ÎNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA”
patrimoniului
Proiect „SFÂNTA NOAPTE DE CRĂCIUN”
„Achiziţii muzeale”
Mari
Achiziţii obiecte muzeistice
„Dotări
obiecte Medii
Seif-uri de valori; Roll-up-uri; Hote laborator restaurare; Piepteni arheologici etc.
inventar”
„Perfecţionare
Mici
Programul

Devizul
estimat
(5)
18.500
11.000

Devizul
realizat
(6)
16.756
10.519

6.000
1.000
34.000
33.200
7.000
6.500
18.000
50.000
60.000

5.136
1.000
33.761
29.300
6.300
6.100
17.500
32.800
29.600

18.500

16.200

40.000

21.300

20.000
10.000
35.000
10.000
10.000
10.000
50.000
40.000

2.000
2.300
32.000
5.000
5.000
5.000
32.725
34.523

10.000

5.465
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profesională”
„ConservareRestaurare”
13a. Cercetare arheo.
(diagnostic
arheologic)
12.

Medii
Mici

Medii

Mari
13b. Cercetare arheologică Mici
(supraveghere)
Medii
Mari
Mici

13c
14.

Cercetare arheologică
sistematică
multianuală
Mari
„Investiţii în proiecte Medii
culturale”
Mari

50.000

50.000

„Lucrari de foraj si echipare Sonda 1526 Independenta”; „Amenajare teren golf,
16.616
16.616
alee circulatii, lacuri acumulare şi împrejmuire Tuluceşti”; „Lucrari de amplasare,
forare şi echipare sonde tip Cluster – Independenta; „Lucrari de exploatare cariera
de pietris-Balabanesti”; „Construire parc fotovoltaic… Ivesti.”
„Amenajare drum de acces … Independenta”; „Conducta de transport gaze DN
52.080
52.080
150 Ţepu-Munteni”; „Parc eolian … Frumusita” şi „Construire parc eolian … pe
raza comunelor Tulucesti, Vanatori, Frumusita”
Topografie arheologica: „Construire instalatii … Conducta Onesti Sendreni”
43.400
43.400
„Amenajare drum de acces … Independenta”; „Parc eolian … Frumusita” şi
18.352
18.352
„Construire parc eolian … Tulucesti, Vanatori, Frumusita”;„Forarea şi echipare
sondei I526”
„Construire instalatii tehnologice … Conducta Onesti Sendreni”
13.640
13.640
„Forarea şi echipare sondei I526 Independenta”
97.960
97.960
„Situl arheologic Negrileşti – Curtea Şcolii”; „Situl arheologic Râpa Glodului- 12.000
11.050
Cavadineşti”
„Valul lui Traian” şi „Râpa Bălaia”
60.000
55.160
Proiect monument „Apărătorii oraşului Galaţi. 7-9 ianuarie 1918”
20.000
18.600
„Troiţă şi placă comemorativă pentru ostaşii români căzuţi în Al Doilea Război 15.000
14.799
Mondial”
„Troiţă şi placă comemorativă pentru ostaşii românii căzuţi în Al Doilea Război 200.000 190.340
Mondial”

2014
Nr.
crt.
(1)
1.

2.
3.

Programul

Tip
proiect
(2)
(3)
Valorificare
a Mici
patrimoniului
cultural
naţional (publicaţii)
Medii
Popularizare a cărţii
Mici
Didactico-pedagogic şi Mici
educaţional

Denumirea proiectului/activităţii
(4)
Proiect DANUBIUS
Proiecte editoriale
Cristian-Dragoş Căldăraru, Moşia „Balta Brateşului” din ţinutul Covurlui. 1448-1847
Proiect „Lansări editoriale”
Proiect „Lansări carte”
Proiect MUZEUL ŞI ŞCOALA. ORA DE ISTORIE LA MUZEU:
Proiect Viaţa cotidiană la Dunărea de Jos
Proiect Să ne cunoaştem oraşul

Devizul
estimat
(5)
15.000
25.000
25.000
5.000
2.000
11.100
1.000
1.000

Devizul
realizat
(6)
13.341
17.234
18.678
5.000
2.000
9.200
1.000
1.000
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4.

5.

6.

7.

Medii
Valorificare
a Mici
patrimoniului cultural
naţional (expoziţii)
Valorificare
a Mici
patrimoniului cultural
naţional (simpozioane,
mese
rotunde,
conferinţe, expuneri)
Promovare turistică a Mici
patrimoniului cultural
naţional din judeţul
Galaţi
Promovarea imaginii Mici
muzeului
şi
a
patrimoniului
„Achiziţii şi donaţii Mici
bunuri muzeale”

Troiţă şi placă comemorativă pentru ostaşii români din Al Doilea Război Mondial
Proiect Momente de istorie 1807-1808
Proiect: ISTORIA DE LÂNGĂ NOI
Proiect EXPONATUL LUNII
Proiecte expoziţionale

5.000
1.000
18.000
50.000
70.000

5.000
1.000
17.500
35.600
55.200

Proiect „GALAŢI, ORAŞUL DE LA DUNĂRE, PUNTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE
ISTORIE ŞI TRADIŢIE”
„ŞTEFAN PETICĂ LA 110 ANI DUPĂ…” în cadrul Proiectului AFCN „La 110 ani
după – omagiu adus primului simbolist român – Ştefan Petică”
Proiect „SFÂNTA NOAPTE DE CRĂCIUN”,
Proiect: CIRCUIT TURISTIC MUZEAL ÎN JUDEŢUL GALAŢI

6.000

4.800

12.500

10.300

5.000

4.300

10.000

9.600

5.000
5.000

4.140
3.548

52.000

51.859

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
14.000
10.000

800
890
860
900
850
13.800
8.880

37.536

37.536

Proiect „NOAPTEA MUZEELOR”

Bunuri culturale atrase prin achiziţii muzeale – 58 unităţi
Bunuri culturale atrase prin donaţii – 86 unităţi
Bunuri culturale rezultate în urma cercetărilor arheologice - 45 unităţi
9.
„Dotări
obiecte Medii
Aspirator multifuncţional, Scule şi unelte, Echipamente protecţie, Aparatură
inventar”
electronică, Radiatoare, Sisteme Roll-Up
10.
„Perfecţionare
Mici
Inspector resurse umane (COR 333304)
profesională”
Conservator bunuri culturale (modulul II)
Contabilitatea institutiilor publice (COR 121121)
Control financiar preventiv (COR 241221)
Comunicare externă în instituţiile publice. Imaginea instituţiei şi relaţiile cu publicul
11.
„ConservareMedii
Restaurare 111 obiecte de patrimoniu
Restaurare”
Conservare
Cercetare a patrimoniului cultural deţinut de Muzeu sau existent în judeţul Galaţi
12.
12a. Cercetare arheologică Mici
“Parcelare pentru locuinte-extindere intravilan, comuna Smardan jud Galati”; “Lucrari
de teren şi aero
de foraj si echipare la sondele tip Cluster …”; “ Lucrari de foraj si echipare la sonda
fotografie în judeţul
H19 Independenta…”; “Parc fotovoltaic 2MW, Com. Slobozia Conachi”; “ Statie
Galaţi
noua de epurare in aglomerarea Pechea”; “ Statie noua de epurare in aglomerarea
(diagnostic
Liesti”; Studiu istorico- stiintific teren extravilan T34/3 parcela 9; Tarla 98 parcela
arheologic)
582/112 Lot 5; Tarla 113 parcela 396/4; “Sectorul 4-POLIGON Cismele-Odaia
Manolache”
8.
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47.679

47.679

36.960
19.790

36.960
19.790

11.070
88.080

11.070
88.080

Medii
Mari

“Sectorul Cismele ( Comuna Smardan) aferent Valul lui Traian”; “Sectorul 5, comuna
Smardan aferent monument istoric Valul lui Traian”; “VALEA GERULUI” sector
Valea Marului Mindresti
Diagnostic Istorico- Arheologic aferent extravilanului municipiului Galati
“Alimentare cu energie electrica-statie fixa telefonie mobile, sat Corod com Corod
Jud. Galati
“ Modernizarea si Retehnologizarea plotului de irigatii SPP 15…, SPP 47 si SPP 48
… SPP 14 … SSP 13A si SSP A extindere din amenajarea de irigatii Campia
Covurluiului”
“ Anexe exploatatie agricola si imprejmuire teren” in extravilan Galati
“Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Galati –Tecuci;
Tg. Bujor
VALEA GERULUI sector Valea Marului Mindresti
“ Anexa intretinere utilaje agricole”

12.080
34.140

12.080
34.140

Mici

„Situl arheologic Negrileşti – Curtea Şcolii”

7.500

7.500

Mici

„Situl arheologic Râpa Glodului – Cavadineşti”

7.500

7.500

Mici

Redactare 250 Fişe analitice de evidenţă
Finalizarea şi depunerea la Ministerul Culturii a 201 dosare de clasare pentru
categoriile juridice Fond şi Tezaur

5.000
10.000

4.000
10.050

Medii

Mari
12b. Inventarierea siturilor Mici
arheologice
şi
a
monumentelor istorice
din jud. Galaţi (suprav.
arheologică)
Medii
Mari
12c

Inventarierea siturilor
arheologice
şi
a
monumentelor istorice
din
jud.
Galaţi
(cercetare
arheo.
prev.)
Civilizaţia romană şi
12d medieval - timpurie în
judeţul
Galaţi
(cercetare
arheologică)
12e. Cercetare arheologică
a siturilor cu potenţial
din epoca bronzului
(Cercetare
arheo.
prev.)
13.
Evidenţă şi clasare a
patrimoniului cultural
naţional mobil
Semestrul I/2015
Nr.
crt.
(1)

Programul
(2)

Tip
proiect
(3)

Denumirea proiectului/activităţii
(4)

Devizul
estimat
(5)

Devizul
realizat
(6)
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1.

Valorificare
a
patrimoniului cultural
naţional (publicaţii)

Mici

Proiect editorial

5.000

4.981

2.

Popularizare a cărţii

Mici

3.

Didactico-pedagogic şi
educaţional

Mici

4.

Valorificare
a
patrimoniului cultural
naţional (expoziţii)

Mici

5.

Valorificare
a
patrimoniului cultural
naţional (simpozioane,
mese
rotunde,
conferinţe,
expuneri
etc.)
Promovare turistică a
patrimoniului cultural
naţional din jud. Galaţi
Promovarea
imaginii
muzeului
şi
a
patrimoniului
„Achiziţii şi donaţii
bunuri muzeale”

Mici

Proiect „Lansări editoriale”
Proiect „Lansări de carte”
Proiect „CU PRICHINDEII LA MUZEU”:
Proiect „FILE DE MEMORIE EVREIASCĂ”:
Proiect „MUZEUL ŞI ŞCOALA. ORA DE ISTORIE LA MUZEU”:
Proiect „PERSONALITĂŢI GĂLĂŢENE”:
Proiect „VIAŢA COTIDIANĂ LA DUNĂREA DE JOS ÎN EPOCA ANTICĂ”
Proiect „O RETROSPECTIVĂ ISTORICĂ A ORAŞULUI GALAŢI”;
Proiect „ISTORIA DE LÂNGĂ NOI”
Proiect: „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN”;
Proiect: „SĂPTĂMÂNA FAMILIEI, SĂPTĂMÂNA FĂRĂ TV”;
Proiect: „CUNOAŞTE ŞI PROTEJEAZĂ PATRIMONIUL CULTURAL NAŢIONAL”
Proiect „EXPONATUL LUNII”:
Proiect „COLECŢII ŞI COLECŢIONARI”:
Proiect „27 MARTIE 1918 - BASARABIA, PĂMÂNT ROMÂNESC”
Proiect „DONAŢI TRECUTUL PENTRU VIITOR!”;
Proiect: „ISTORIA NOASTRĂ VĂZUTĂ PRIN OCHII CITITORILOR ROMÂNI”
Proiecte expoziţionale :
Proiect „PORŢI DESCHISE LA MUZEUL «CASA CUZA VODĂ»”:
Proiect „ŞTEFAN CEL MARE ŞI EPOCA SA”:
Proiect „SĂRBĂTORILE PRIMĂVERII”, ed. a III-a.;
Proiect „SIMPOZION NAŢIONAL: ÎNTÂLNIRILE DE LA MÂNJINA”:
Proiecte culturale:

4.000
500
1.000
600
2.000
2.900
1.000
2.000
2.000
1.000
1.000
1.500
3.000
1.500
1.000
1.000
1.000
9.600
1.000
2.500
3.000
12.000
10.500

4.000
500
960
600
2.000
2.600
950
1.950
1.980
980
900
1.400
1.800
1.490
980
900
1.000
9.280
950
2.450
2.500
11.100
10.450

Proiect „CASA E. I. GUECHOFF (GESHOV) - FOSTĂ PREFECTURA
COVURLUI”:
Proiect „GURILE DUNĂRII. ZONĂ DE CONVERGENŢĂ EUROPEANĂ”;
Proiect „NOAPTEA MUZEELOR: MARATON EXPOZIŢIONAL NOCTURN”, ed.a
III-a

500
1.500

500
1.500

14.400

14.200

20.000
2.000
2.000
20.000

14.464
1.103
1.670
14.556

6.

7.

8.

9.

„Dotări
inventar”

obiecte

Mici

Mici

Medii

Medii

Bunuri culturale atrase prin achiziţii muzeale – 2602 unităţi
Bunuri culturale atrase prin donaţii – 93 unităţi
Bunuri culturale rezultate în urma cercetărilor arheologice - 28 unităţi
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10.
11.

„Perfecţionare
profesională”
„ConservareRestaurare”

Mici

12b. Inventarierea
arheologice
monumentelor
din jud. Galaţi
arh.)
12c.

13.

Conservare – 106 bunuri
Restaurare – 40 bunuri
Cercetarea patrimoniului cultural deţinut de Muzeu sau existent în judeţul Galaţi
Mici
“Forajul sondei A1 Tepu”; “Lucrari de foraj si echipare la sonda 1513…”; „ Parc
eolian com. Smârdan, Pechea, jud. Galaţi – Zona 1; Parc eolian com. Smârdan,
Cuca, Rediu, jud. Galaţi – Zona 2; Parc eolian com. Scânteieşti, Frumuşiţa,
Smârdan, jud. Galaţi – Zona 3”
Medii
“Diagnostic Istorico- Arheologic aferent extravilanului municipiului Galati”
“Statie noua de epurare in aglomerarea Pechea”
Mari
“Statie noua de epurare in aglomerarea Liesti”; “Recuperarea si delimitarea unor
situri arheologice aflate in teritoriul administrativ al mun. Galati, jud. Galati”
Mici
“Modernizarea si retehnologizarea plotului de irigatii SPP Foltesti … SPP 3
Foltesti din amenajarea de irigatii Bratesul de Sus, jud. Galati”; “Anexa
gospodareasca …”
Medii
“Modernizarea plotului de irigatii SPP Sifon Losova…”; “Retehnologizarea partiala
a firului stang a Sifonului Suhurlui, din anemajarea d eirigatii Campia Covurlui, jud.
Galati”
Mici
„Situl Negrilesti – Curtea Scolii”
Medii
“Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Galati,
aglomerarea Tecuci”
“Reabilitarea si extinderea infrastructurii de apa si apa uzata in jud. Galati,
aglomerarea Tg. Bujor”
Mici
Întocmire 1161 Fişe analitice de evidenţă, din care 773 parţiale
Pregătirea în vederea înaintării la Ministerul Culturii a 50 dosare de clasare pentru
categoriile juridice Fond şi Tezaur
Mici

12.
12a. Cercetare arheologică
de teren şi aero
fotografie în judeţul
Galaţi
(diagnostic
arheologic/intrusiv
si
studiu
istoricoarheologic)
siturilor
şi
a
istorice
(suprav.

Cercetare arheologică
a siturilor cu potenţial
din epoca bronzului
(Cercetare arheologică
preventivă)
Evidenţă şi clasare a
patrimoniului cultural
naţional mobil

„Bazele muzeologiei” – 3 salariaţi

4.500

3.600

3.000

2.580

11.000

10.920

49.000

48.065

103.000 102.020
12.900

11.620

27.000

26.160

1.000
21.000

1.000
20.120

23.000

22.800

5.000
4.000

4.800
4.000

d.3. Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei:
An
Total
Venituri proprii
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
489.017
20,57
2014
2.083.125
282.235
13,54
Ian.-sept. 2015
1.622.393
259.733
16,01
- veniturile proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe categorii de
bilete/tarife practicate:preţ întreg /preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente
An
Total
Venituri bilete
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
2.972
0,12
2014
2.083.125
3.931
0,18
Ian.-sept. 2015
1.622.393
5.687
0,35
- venituri proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei:
An
Total
Venituri publicaţii
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
9.745
0,40
2014
2.083.125
7.586
0,36
Ian.-sept. 2015
1.622.393
17.134
1,06
- venituri proprii realizate din prestări servicii (degrevare sarcină arheologică şi alte venituri):
An
Total
Venituri proprii
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
476.300
2,00
2014
2.083.125
268.698
12,89
Ian.-sept. 2015
1.622.393
217.697
13,42
d.4. Analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în total venituri:
An
Total
Venituri proprii
venituri
Suma
%
2013
2.378.824
489.017
20,55
2014
2.184.081
282.235
12,92
Ian.-sept. 2015
1.763.733
259.733
14,73
d.5. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor:
An
Total
Cheltuieli de personal
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
699.973
29,94
2014
2.083.125
696.886
33,45
Ian.-sept. 2015
1.622.393
552.798
34,07
d.6. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total:
An
Total
Cheltuieli de capital
cheltuieli
Suma
%
2013
2.377.865
223.739
9,40
2014
2.083.125
0
0
Ian.-sept. 2015
2.728.000
49.030
1,80
d.7 Analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie:
2013 – 2015: 100%
d.8. Cheltuieli pe beneficiar, din care :
2013
2014
Ian.-sept. 2015
Cheltuieli pe vizitator, din care:
4,97
12,19
1,62
- din subvenţie
1,07
1,06
1,62
- din venituri proprii
3,90
11,13
Număr vizitatori în anul 2013:
- 19.109
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Număr vizitatori în anul 2014:
Număr vizitatori – ian.-30.sept. 2015:

- 20.287
- 16.195

E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a
Muzeului, conform sarcinilor şi obiectivelor formulate de autoritate:
Redefinirea viziunii/misiunii şi reorganizarea instituţiei, are la bază „Caietul de
Obiective al Muzeului de Istorie Paul Păltănea Galaţi, pentru perioada 2016-2019”, aprobat,
în sensul modernizării, eficientizării activităţii, cultivării valorilor naţionale şi europene,
încurajării creativităţii şi implicării în comunitate.
e.1.Prezentarea strategiei culturale pentru întreaga perioadă de management
2016-2019
I. Strategia
Strategia managerială vizează obiectivele majore ale Muzeului. Acestea au caracter
permanent, descriind ce căi şi mijloace va folosi Muzeul pentru a-şi atinge obiectivele. De
fapt, strategia reprezintă un plan eşalonat în timp care stabileşte unde trebuie să ajungă
Muzeul, cum trebuie să ajungă acolo şi de ce este nevoie pe parcurs.
Managementul strategic înseamnă că Muzeul trebuie să facă anumite alegeri pentru
îndeplinirea misiunii sale, în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Tot ceea ce este cuprins
în planul strategic ne arată ce trebuie făcut în următorii ani pentru ca instituţia să ocupe în
viitor o poziţie mai bună în societate.
Aplicarea programului strategic va avea ca rezultat creşterea independenţei instituţie
faţă de schimbările mediului şi ale societăţii în care îşi desfăşoară activitatea, precum şi
mobilitatea şi flexibilitatea sa faţă de acestea.
Raportat la misiunea instituţiei pentru perioada 2016-2019, în consens cu
documentele normative care fundamentează politicile în domeniul culturii la nivelul Uniunii
Europene precum şi cu politicile în domeniul culturii la nivel naţional şi local
II. Misiunea
Rolul principal al Muzeului este de a gestiona, cerceta, completa şi promova
patrimoniul istorico-documentar, în spiritul democratizării consumului de bunuri simbolice,
prin mijloace specifice, răspunzând diferitelor nevoi ale comunităţii: informare, educaţie,
profesionalizare, cunoaştere savantă, petrecere a timpului liber/divertisment, construcţie a
identităţii, ş.a.
Totodată, Muzeul susţine şi promovează valorile, locale şi naţionale, ale patrimoniului
cultural, şi nu numai, punând în dialog deopotrivă contextul local cu cel naţional şi
internaţional, valorile trecutului cu cele ale prezentului. De asemenea, sprijină în mod eficient
şi profesionist creaţia actuală, contribuind la emergenţa unei scene culturale efervescente,
investind astfel în viitor.
Obiectivele planului managerial sunt următoarele:
Domeniul de Probleme strategice identificate pentru
Obiective
aplicare
perioada 2016-2019
În plan
- Organizarea funcţională a muzeelor
- Atingerea nivelului de funcţionalitate
managerial
- Instruirea şi exersarea capacităţii
şi performanţă europeană
general
manageriale
- Clarificarea situaţiei juridice a
- Consolidarea spiritului de echipă
patrimoniului mobil şi imobil
- Acreditarea şi autorizarea
principalelor activităţi ale instituţiei
- Necesitatea clarificării situaţiei juridice
a
patrimoniului mobil şi imobil
În planul
- Asigurarea cu personal a tuturor
- Asigurarea funcţionalităţii optime a
resurselor
sectoarelor de activitate
instituţiei
umane
- Pregătirea continuă şi specializarea
personalului
- Asigurarea mobilităţii şi comunicării
eficiente a personalului
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- Asigurarea resurselor financiare
- Completarea şi dezvoltarea colecţiilor
necesare
muzeale
creşterii şi dezvoltării colecţiilor
- Evidenţa şi clasarea patrimoniului
muzeale
- Conservarea patrimoniului
- Asigurarea siguranţei patrimoniului
- Valorificarea ştiinţifică a patrimoniului
- Asigurarea conservării şi restaurării
- Mobilitatea personalului de
patrimoniului
specialitate şi a colecţiilor
- Asigurarea valorificării superioare a
- Valorificarea patrimoniului
patrimoniului
- Asigurarea asistenţei ştiinţifice pentru
protecţia patrimoniului
În planul
- Identificare de noi mijloace de
- Îmbunătăţirea imaginii Muzeului
marketingului mediatizare şi promovare
- Realizarea unei oferte culturalşi PR
- Folosirea eficientă a bazei materiale
turistice şi educative atractive
şi
- Realizarea periodică a studiilor şi
patrimoniale pentru atragerea publicului anchetelor sociologie
- Necesitatea impunerii unor elemente
de
identificare vizuală a Muzeului precum
şi a
structurilor componente
- Identificarea nevoilor pieţei culturale
gălăţene
- Identificarea grupurilor ţintă
În planul
Asigurarea resurselor financiare pentru Modernizarea infrastructurii
bazei
reparaţii, reorganizări, RK., dotări
muzeale
TehnicoAsigurarea resurselor financiare pentru Modernizarea sistemului
materiale
modernizarea sistemului informaţional
informaţional
Asigurarea resurselor financiare pentru Asigurarea condiţiilor optime de muncă
modernizarea
bazei
tehnicoadministrative
În plan
Asigurarea proiectelor eligibile pentru
Atragerea de fonduri din surse externe
financiar
accesarea de fonduri nerambursabile
Buna organizare şi gestionare a
Identificarea surselor de economisire
bugetului
e.2. Programele propuse pentru întreaga perioadă de management cu
denumirea şi, după caz, descrierea fiecărui program, a scopului şi ţintei acestora,
exemplificări;
1. Program didactico-pedagogic şi educaţional.
- derularea proiectelor didactice;
- desfăşurarea activităţilor practice: practică studenţească pe şantierele arheologice şi
cadrul secţiilor muzeale,organizarea unor micro-recitaluri folclorice aplicate de preşcolari şi
de elevii ciclului primar.
- familiarizare elevilor cu istoria oraşului şi a monumentelor sale.
2. Program de promovare turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţului Galaţi.
- Participarea la realizarea unor proiecte elaborate de: Consiliul Judeţean Galaţi;
Direcţia Judeţeană de Cultură Galaţi; Primăria Municipiului Galaţi; Reţeaua Muzeelor din
România;
- Participarea cu standuri proprii la târgurile de turism sau de carte.
3. Program de cercetare a patrimoniului cultural deţinut de Muzeu sau existent în
judeţul Galaţi.
Programul îşi propune, în cadrul mai multor proiecte, cercetarea siturilor arheologice, a
potenţialului etnografic al judeţului, a istoriei naţionale, a cărţii vechi şi a patrimoniului mobil şi
imobil laic si bisericesc.
4. Program de cercetare statistică.
În plan
patrimonial
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Ne propunem o creionare a profilului vizitatorului, modificări ale percepţiei sale asupra
muzeului, oraşului şi a judeţului şi identificarea oportunităţilor de valorificare şi de
îmbunătăţire a activităţii muzeului.
5. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (expoziţii).
Programul îşi propune să valorifice patrimoniul mobil arheologic, documentar, religios,
fotografic, memorialistic, artistic etc. existent în Muzeu sau în judeţ, prin organizarea unor
expoziţii atât în secţiile Muzeului, cât şi în afara lui.
6. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (simpozioane, mese
rotunde, conferinţe, expuneri).
Programul urmăreşte:
- stimularea funcţiei ştiinţifice şi de cercetare a Muzeului;
- valorificarea prin ştiinţă a patrimoniul cultural;
- comunicarea directă rezultatele cercetării patrimoniului cultural naţional într-un limbaj
accesibil atât specialiştilor cât şi altor categorii de auditoriu, contribuind astfel la dezvoltarea
profesională a personalului Muzeului.
7. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (cărţi şi volume publicate).
Editarea de monografii, cataloage şi a anuarului Danubius una dintre cele mai
valoroase publicaţii de specialitate care apare încă din anul 1967. Vom reedita o serie de
lucrări apărute doar într-o singură ediţie, în veacurile XVIII-XIX.
8. Program de popularizare a cărţii.
Prin intermediul acestui program cititorii şi iubitorii de carte vor intra în contact cu noile
volume apărute pe piaţă şi vor putea interacţiona direct cu autorii volumelor pentru a
pătrunde mai uşor mesajul transmis de scriitor.
9. Program de conservare-restaurare a patrimoniului cultural naţional mobil.
Conservarea – restaurarea patrimoniului cultural naţional mobil aflat în administrare,
dar şi cel aflat la alţi deţinători: muzee, persoane fizice, culte religioase pe baza unor
contracte de prestări servicii, care vor completa bugetul instituţiei cu sume importante.
10. Program de evidenţă şi clasare a patrimoniului cultural naţional mobil.
În fiecare an colecţiile Muzeului se îmbogăţesc cu mii de artefacte sau obiecte de
patrimoniu muzeal care sunt înregistrate, conservate, restaurate clasate şi valorificate
ştiinţific. Este un program obligatoriu pentru fiecare muzeu implicând cercetare,
documentare, analize, fişare şi întocmirea dosarelor pentru clasarea bunurilor muzeale în
categoria fond sau/şi tezaur. În felul acesta se face o promovare specială a Muzeul prin
participă la proiecte, mari, naţionale şi internaţionale.
11. Program „achiziţii şi donaţii bunuri muzeale”
Se realizează prin proiecte specifice care duc la îmbogăţirea colecţiilor Muzeului. Pe
baza acestor donaţii se pot realiza activităţi personalizate.
12. Program „investiţii şi dotări obiecte de inventar”.
Având în vedere diversificarea proiectelor şi activităţilor culturale este nevoie o serie
de accesorii specifice fiecărui proiect sau activitate muzeală.
13. Program „perfecţionare profesională”
Acest program este obligatoriu pentru personalul de specialitate al Muzeului şi se face
anual.
14. Program „investiţii în proiecte culturale”
Este un program pentru punerea în valoare şi racordarea istoriei locale şi naţionale, la
istoria europeană.
e.3. Proiecte propuse în cadrul programelor;
1. Program didactico-pedagogic şi educaţional
Proiecte: Istoria noastră văzută prin ochii cititorilor români (2016); Însemne militare
din colecţia Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi (2016); România în Primul Război
Mondial: 1916-1918 (2016-2018); Marea Unire din 1918 (2016-2018); O retrospectivă
istorică a oraşului Galaţi (2016-2019); Istoria de lângă noi (2016-2019); Muzeul şi Şcoala.
Ora de istorie la muzeu (2016-2019); Arc peste timp: Unirea Principatelor Române (20162019); Carte românească veche (2018); 80 de ani de la înfiinţarea Muzeului de Istorie Galaţi
(2019)
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2. Program de promovare turistică a patrimoniului cultural naţional din judeţul
Galaţi
Proiecte: Circuit turistic muzeal (2016-2019); Noaptea Muzeelor (2016-2018)
3. Program de cercetare a patrimoniului cultural deţinut de Muzeu sau existent în
judeţul Galaţi
Proiecte: Inventarierea siturilor arheologice şi a monumentelor istorice din judeţul
Galaţi (2016-2018); Comunităţi umane preistorice pe actualul teritoriu al judeţului Galaţi
(2016-2018); Digitizarea patrimoniului mobil - Colecţia de artefacte din materii dure animale
(2016-2017); Cercetare arheologică de suprafaţă (2016-2018); Locuiri umane în nord-estul
judeţului Galaţi. Valorificarea cercetărilor arheologice realizate de către Ion T. Dragomir
(2016-2019);Valori memoriale din colecţiile de Artă decorativă ale Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi (2016-2019);Potenţialul etnografic variat din judeţul Galaţi (2016-2019);
Personalităţi gălăţene -2/2 sec. al XIX-lea – 1/2 sec. al XX-lea (2016-2017)
4. Program de cercetare - statistică
Proiect: Percepţii, opinii şi sugestii ale vizitatorilor (2018)
5. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (expoziţii)
Proiecte: Mărturii arheologice recent descoperite pe teritoriul judeţului Galaţi (20162019); Exponatul lunii (2016-2019); Lapidarium – expoziţia de bază (2016); Oameni şi
„păsări”. Aviatori gălăţeni în cel de-Al Doilea Război Mondial (2016); Perpetuum hilaria, o
expoziţie … „de tot râsul” (2016); Portul popular românesc în fotografii şi cărţi poştale (2016);
File din istoria Teatrului Dramatic Galaţi (2016); Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii Şt. Procopiu Iaşi –
6 decenii de muzeografie (2016); Chipuri de copii în fotografii. Din colecţia Muzeului de
Istorie „Paul Păltănea” Galaţi (2016); Arme albe din colecţia Muzeului de Istorie „Paul
Păltănea” Galaţi (2016); Uniforme militare...simbol sau mod de viaţă…(2017); Comunităţile
etnice din oraşul Galaţi (2016-2019); Arta ţesutului la români (2016) ; Rendez-vous cu Galaţii
de altădată (2016); Arc peste timp: Unirea Principatelor Române (2016-2019); Dunărea – un
fluviu european (2016-2018); România în Primul Război Mondial (1916- 1918) (2016-2019);
Marea Unire din 1918 (2016-2018); Carte românească veche (2018); 80 de ani de la
înfiinţarea Muzeului de Istorie Galaţi (2019); Regimul Porto-Franco la Galaţi (2017)
6. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (festivaluri,
simpozioane, expuneri, conferinţe etc.)
Proiecte: Manifestări ştiinţifice locale (2016-2019); Manifestări ştiinţifice
naţionale⁄internaţionale (2016-2019); Întâlnirile de la Mânjina (2016-2019); Festivalul de
datini şi obiceiuri populare de Sărbători “Sfânta Noapte de Crăciun” (2016-2018); Sărbătorile
primăverii (2016-2018)
7. Program de valorificare a patrimoniului cultural naţional (cărţi şi volume
publicate)
Proiecte: Danubius (2016-2018); Editura Muzeului de Istorie Galaţi (2016-2019)
8. Program de popularizare a cărţii
Proiecte: Lansări de carte (2016-2019); Lansări de carte editate de către Editura
Muzeului de Istorie Galaţi (2016-2019)
9. Program de conservare-restaurare a patrimoniului cultural naţional mobil
Proiecte: Restaurare obiecte muzeale din metal şi ceramică (20162019);Conservarea patrimoniului muzeal mobil (2016-2019)
10. Program de achiziţii şi donaţii bunuri muzeale
Proiect: Achiziţii şi donaţii (2016-2019)
11. Program de evidenţă şi clasare a patrimoniului cultural naţional mobil
Proiecte: Evidenţă informatizată a patrimoniului cultural (2016-2018); Clasarea
bunurilor culturale mobile(2016-2018)
12. Program de investiţii şi dotări obiecte de inventar
Proiecte: Investiţii (2016-2019);Dotări obiecte de inventar (2016-2019)
13. Program de perfecţionare profesională
Proiect: Cursuri perfecţionare personal specialitate (2016-2019)
14. Program de investiţii în proiecte culturale
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Proiecte: Monument Apărătorii oraşului Galaţi 7- 8 ianuarie 1918 (2016); Valul lui
Traian-Tuluceşti. Cercetare arheologică, reconstituire sistem defensiv roman şi amenajare
muzeală(2016-2019)
e.4. Alte evenimente şi activităţi specifice instituţiei planificate pentru perioada
de management 2016-2019.
Muzeul organizează anual evenimente şi activităţi, prilejuite de: Noaptea Muzeelor;
Ziua Muzeelor; Şcoala altfel; Ziua internaţională a monumentelor şi siturilor
arheologice (18 aprilie).
F. O previziune a evoluţiei economico-financiare a Muzeului de Istorie Galaţi, cu
o estimare a resurselor financiare necesare, spre a fi alocate de către autoritate:
f.1. previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru următorii 3 ani,
corelată cu resursele financiare necesare de alocat din bugetul Consiliului Judeţean Galaţi.
Previzionare evoluţie
2016
2017
2018
2019
economico-financiară
Buget de venituri
3710000
2562000 2581000 2600000
Din care,
3510000
2312000 2311000 2325000
Subvenţie/alocaţie bugetară
previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei;
Previzionare
cheltuieli
2016
2017
2018
2019
personal
Cheltuieli de personal
987000
1000000 1000000 1000000
previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu
menţionarea surselor vizate;
Previzionare evoluţie
2016
2017
2018
2019
economico-financiară
Buget de venituri
3710000
2562000 2581000 2600000
Subvenţie/alocaţie bugetară 3510000
2312000 2311000 2325000
Venituri proprii
200000
250000
270000
275000
f.2. previzionarea evoluţiei costurilor aferente proiectelor (din programele propuse)
prin realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile preconizate în proiecte, pentru
întreaga perioadă de management;
Costuri cu investiţii
Proiecte mici
Proiecte medii
Proiecte mari
Total

2016
10000
1410000
2290000
3710000

2017
70000
930000
1562000
2562000

2018
40000
1050000
1491000
2581000

2019
780000
1820000
2600000

f.3. proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei pe
categorii de bilete/tarife practicate.
Nr.
Nr. bilete
Valoare
Valoare
Proiecţie
Nr.
Nr. de
bilete
preţ
bilete preţ
bilete preţ
Total
venituri beneficiari bilete
preţ
redus
întreg
redus
vânzări
proprii
întreg
(75%)
(4 lei)
(1 leu)
(25%)
2016
26500
3000
750
2250
3000
2250
5250
2017
27000
3500
750
2750
3000
2750
5750
2018
28000
4500
1000
3500
4000
3500
7500
2019
29000
5000
1000
4000
4000
4000
8000
Total
110500
16000
3500
12500
14000
12500
26500
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Anexa nr. 2
TABEL VALORI DE REFERINŢĂ:
Categorii de
investiţii în proiecte

Limite valorice
ale
investiţiei în proiecte
din perioada precedentă
(de la 2013 la 2016)

Limite valorice ale
investiţiei în proiecte
propuse pentru perioada de management
(de la 2016 la 2019)

(1)
Mici
Medii
Mari

(2)
de la 100 lei până la 10.000 lei
de la 10.001 lei până la 30.000 lei
Peste 30.0001

(3)
(de la 100 până la 10.000 lei)
de la 10.001 până la 30.000 lei
Peste 30.000
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ANEXA 3
TABELUL INVESTIŢIILOR ÎN PROGRAME
Nr.

Programe/surse

Crt.

de finanţare

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Programul didacticopedagogic şi educaţional
Program de promovare
turistică a patrimoniului
Program de cercetare a
patrimoniului cultural
Program de cercetare statistică
Program de valorificare
patrimoniu (expoziţii)
Program de valorificare
patrimoniu (simpozioane,
conferinţe etc.)
Program valorificare
editură (cărţi, volume)
Program popularizare
(lansări editoriale)
Program conservarerestaurare
Program evidenţă şi
clasare bunuri culturale
Program achiziţii şi
donaţii bunuri muzeale
Program investiţii şi
dotări obiecte de

Categorii
de
Investiţii în
proiecte în
anul 2016
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii

Nr. de

Investiţie

Nr. de

Investiţii

Nr. de

Investiţii

Nr. de

Investiţii

proiecte
în anul
2016
8
2
6
2
16
1
5
2
2
1
1
2
1
1

proiecte în
anul 2016

proiecte
în anul
2017
6
2
5
2
9
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1

proiecte în
anul 2017

proiecte
în anul
2018
7
2
6
1
7
1
2
3
1
1
2
2
2
1
1

proiecte în
anul 2018

proiecte
în anul
2019
5
1
3
5
1
3
2
2
2
1
1

proiecte în
anul 2019

240000
60000
180000
396000
480000
768000
150000
60000
60000
10000
30000
60000
30000
30000

180000
60000
150000
400000
270000
20000
90000
10000
30000
20000
10000
30000
10000
30000
30000
30000

210000
60000
180000
10000
210000
641000
20000
90000
10000
30000
60000
60000
60000
30000
30000

150000
30000
90000
150000
970000
90000
60000
60000
60000
30000
30000

TOTAL investiţie în program
Anul 2016

Anul
2017

Anul
2018

Anul 2019

240000

180000

210000

150000

60000

60000

60000

30000

576000

550000

180000

90000

-

-

10000

-

1248000

270000

851000

1120000

150000

110000

110000

90000

60000

40000

40000

60000

60000

20000

60000

60000

40000

40000

60000

60000

60000

40000

60000

-

30000

30000

30000

30000

372000

392000

280000

280000
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13.

14.

inventar
Program perfecţionare
profesională
Program investiţii în
proiecte culturale
TOTAL din care

Mari
Mici
Medii
Mari
Mici
Medii
Mari

1
1
2
Total
nr.
proiecte
în anul
2016
54

Surse atrase
Bugetul autorităţii

342000
30000
784000
Total
investiţie
în proiecte
în anul
2016 (lei),
din care :
3710000
200000
3510000

1
1
2
Total nr.
proiecte
în anul
2017

43

362000
30000
800000
Total
investiţie în
proiecte în
anul 2017
(lei), din
care :
2562000
250000
2312000

1
1
1
Total nr.
proiecte
în anul
2018

42

250000
30000
600000
Total
investiţie în
proiecte în
anul 2018
(lei), din
care :
2581000
270000
2311000

1
1
1
Total nr.
proiecte
în anul
2019

29

250000
30000
600000
Total investiţie
în proiecte în
anul 2019 (lei),
din care :

2600000
275000
2325000

30000

30000

30000

30000

784000

800000

600000

600000

3710000

2562000

2581000

2600000

HOTĂRÂREA Nr. 41 din 25 februarie 2016
Pag. nr. 25
Anexa nr. 4
TABELUL VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUŢIEI PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE
PRACTICATE

Nr. de
proiecte proprii

Nr. de
beneficiari

Nr. de
bilete

Venituri
Propuse

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Anul de
referinţă:

73

20.287

5405

182.239

Primul an
2016

54

26500

3000

200000

Anul 2017

43

27000

3500

250000

Anul 2018

42

28000

4500

270000

Anul 2019

29

29000

5000

275000

TOTAL

168

110500

16000

995000

2014

HOTĂRÂREA NR. 42
din 25 februarie 2016
privind: numirea managerului Muzeului de Artă Vizuală Galaţi pentru perioada martie
2016 – februarie 2019
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa;
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 1.686/18.02.2016
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 Comisiilor de specialitate nr. 4 şi 5 ale
Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Procesul verbal (Raport) final nr. 1686/17.02.2016 al Comisiei de
evaluare pentru evaluarea noului proiect de management pentru Muzeul de Artă Vizuală
Galaţi, pentru perioada martie 2016 – februarie 2019;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind
managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Culturii nr. 2.799/2015 pentru
aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de
management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării
managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului
de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management;
Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 (Legea muzeelor şi colecţiilor publice),
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 91 alin. (2) lit. e), alin. (5) lit. a) pct. 4 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
În baza 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 rezultatul final al evaluării noului proiect de management pentru
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, pentru perioada martie 2016 – februarie 2019, prevăzut în
Procesul verbal (Raport) final nr. 1686/17.02.2016 Comisiei de evaluare pentru evaluarea
noului proiect de management pentru Muzeul de Artă Vizuală Galaţi, pentru perioada martie
2016 – februarie 2019.
Art.2. Se aprobă proiectul de management pentru Muzeul de Artă Vizuală Galaţi,
pentru perioada martie 2016 – februarie 2019, prevăzut în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.3. Se numeşte domnul NANU DAN BASARAB în funcţia de Manager al Muzeului
de Artă Vizuală Galaţi, pentru perioada martie 2016 – februarie 2019, cu contractul de
management pe o perioada de 3 ani.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Serviciului de management al resurselor
umane, sănătate şi securitate în muncă şi asigurarea calităţii din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Galaţi, Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, şi d-lui NANU DAN BASARAB.

P R E Ş E D I N T E,
Nicolae Dobrovici–Bacalbaşa
Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul Judeţului,
Paul Puşcaş
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ANEXĂ
PROIECT DE MANAGEMENT PENTRU MANAGEMENTUL
MUZEULUI DE ARTĂ VIZUALĂ GALAŢI
pentru perioada martie 2016 – februarie 2016
A. Analiza socioculturală a mediului în care îşi desfăşoară activitatea instituţia şi
propuneri privind evoluţia acesteia în sistemul instituţional existent
1. Instituţii/organizaţii care se adresează comunităţii
Trebuie menţionată implicarea Muzeului de Artă Vizuală Galaţi în evoluţia socioculturală a comunităţii prin întregul său spectru de activităţi şi colaborări instituţionale.
Instituţiile care se adresează comunităţii din punct de vedere cultural sunt: Muzeul de
Artă Vizuală, Muzeul de Istorie ”Paul Păltânea”, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii
”Răzvan Angheluţă”, Biblioteca ”V. A. Urechia”, Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” subordonate Consiliului Judeţean şi Teatrul Dramatic ”Fani Tardini”, cu secţia ”Gulliver”,
Teatrul Muzical ”Nae Leonard”- subordonate Consiliului Local.
De curând a apărut o nouă entitate culturală şi anume Muzeul Istoriei, Culturii şi
Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, subordonat Arhiepiscopiei Dunării de Jos.
În afară de acestea, ca operatori culturali de profil mai există Liceul de Artă ”Dimitrie
Cuclin”, Facultatea de Arte din cadrul Universităţii ”Dunărea de Jos”, U.A.P Filiala Galaţi,
asociaţii, fundaţii culturale.
Referitor la Muzeul de Artă Vizuală a fost, iniţial, oaza de respiraţie a plasticii, a
plasticii “neoficiale” într-o perioadă când aceasta era aproape de neconceput, perioada
comunistă.
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi este singura unitate de memorie culturală care are ca
obiect conservarea şi reprezentarea artei plastice moderne şi contemporane din România în
evoluţia sa, cu accent pe perioada actuală. Patrimoniul de bază îl constituie pictura,
sculptura, grafica şi artele decorative, având ca moment al creaţiei perioada 1967-2016.
În anul 1990, muzeul şi-a adoptat actualul nume: de Artă Vizuală, în ideea că prin
programele sale să vină spre public cu extinderea gamei de cercetare, documentare şi
prezentare dincolo de ramurile tradiţionale ale artelor, dincolo de tradiţionalul muzeu, ca
depozit spre vizitare. Prin toate acestea Muzeul îşi asigură unicitatea în peisajul instituţional
de profil din România.
În anul 2011, prin Ordin al Ministrului Culturii şi Patrimoniului publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 832 din 24.11.2011 s-a statuat acreditarea Muzeului de Artă Vizuală
Galaţi. Un obiectiv prioritar este reacreditarea Muzeului conform legislaţiei în anul 2017.
2. Participarea instituţiei la programe, proiecte europene, internaţionale
Muzeul de Artă Vizuală a participat la următoarele manifestări cu caracter
internaţional: 1997 – Turcia, Trabzon; Franţa, Paris, (Centrul Cultural al României); 1998 –
Germania, Ulm; 1999 – Danemarca, Arhus; 2000 – Turcia, Alacati; 2001 – Italia, Veneţia
(Institutul Român de Cercetări şi Studii Umanistice); 2002 – Franţa, Paris (Ambasada
României); 2003 – Turcia, Istanbul; 2004 – Ungaria, Budapesta; 2005 – Austria, Viena; 2006
– Grecia, Salonic; 2006 – Franţa, Paris, (Le Salon de la Societe des Artistes Français); 2007
– Franţa, Pessac, St. Gaudens; 2008 – Franţa, Bordeaux; 2009 – Portugalia, Lisabona; 2010
– Belgia, La Louviere, Bruxelles; 2011 – Italia, Torino, Roma; 2012 – Bulgaria, Silistra,
Russe, Varna; Olanda, Amsterdam; Israel, Ierusalim; 2014 - Coreea de Sud, Gjuwangiu;
2015 - Anglia, Londra, Italia,Venetia, Austria,Viena.
3. Cunoaşterea activităţii instituţiei
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi a lansat în anii 2013 – 2015 un număr de 75 programe
culturale cuprinzând cercetarea şi evidenţa patrimoniului, activitate expoziţională, manifestări
culturale în străinătate, activitate publicistică, tabere şi simpozioane de creaţie, expuneri,
lansări de carte, lecţii de educaţie estetică.
4. Acţiuni întreprinse pentru îmbunătăţirea promovării/activităţii de PR/strategii media
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Muzeul de Artă Vizuală este un Muzeu viu şi aşa va trebui să rămână. În situaţia
actuală provocată de mutarea locaţiei muzeului într-un spaţiu pe care îl considerăm
temporar, cu atât mai mult excelenţa în promovarea imaginii muzeului este şi mai acută.
Dacă până acum, în spaţiul tradiţional pe care îl avea la dispoziţie, Muzeul s-a
remarcat prin manifestări atipice, dar cu profundă conotaţie profesională, gândim instituţia
renăscând ca pasarea Phoenix în destul de delicata situaţie de funcţionare în trei spaţii
(spaţiu expoziţional, spaţiu administrativ, depozite).
Promovarea muzeului s-a făcut prin pagina web www.mavgl.ro. Avem în plan
amplificarea acestui tip de afirmare, în condiţiile în care, s-a demonstrat că, această
modalitate este cea mai eficientă formă de mediatizare a activităţilor unei instituţii publice.
Se are în vedere şi promovarea site-ului cu ajutorul motoarelor de căutare, anunţul
periodic prin intermediul poştei electronice, toate acestea ducând la creşterea numărului de
vizitatori.
Cred că tocmai acum trebuie să urmeze inovaţia, respectiv găsirea altor soluţii,
respectând profesionalismul pentru continuarea pe alte planuri a menţinerii muzeului ca pol
al creaţiei contemporane.
5. Reflectarea instituţiei în presa de specialitate – Acţiunile muzeului au fost subiectul
unor intervenţii în presa scrisă şi emisiuni televizate.
6. Profilul/portretul beneficiarului actual
analiza datelor obţinute
S-a constatat o scădere a numărului de vizitatori în 2014 faţă de 2013, evident datorită
schimbării locaţiei muzeului şi o revenire în anul 2015. Trebuie luaţi în calcul şi vizitatorii la
manifestările ample unde, deşi există o relevanţă contabilă raportată, numărul a fost mult mai
mare decât cel scriptic.
Numai cu ocazia Nopţii muzeelor s-a putut constata o avalanşă de vizitatori cu o
creştere vădită în fiecare an din perioada de management raportată. Acelaşi lucru s-a
constatat şi în ceea ce priveşte prezenţa la manifestările în aer liber.
Profilul beneficiarului actual se încadrează în spectrul sociologic firesc. Se poate
spune, cred, că acest Muzeu a reuşit să-şi creeze un public stabil. Cel puţin aşa reiese din
postările şi comentariile din presă.
Cu prilejul expoziţiilor temporare şi a lecţiilor de pedagogie muzeală s-a putut constata
o afluenţă de doritori în a afla ce înseamnă actul creaţiei dar şi persoane recunoscute ca fini
cunoscători ai domeniului artistic.
estimări pentru atragerea altor categorii de beneficiari
Din experienţa perioadei anterioare de management s-au putut constata următoarele:
o categorie importantă de beneficiari a fost atrasă prin organizarea de proiecţii periodice de
filme de artă şi documentare. Acest lucru a venit ca un adjuvant la lipsa unei săli de
cinematograf în oraş. În anul 2013 am profitat de vechea locaţie, iar în 2014 ne-am adaptat la
spaţiul din Strada Tecuci nr 7. S-a constat că, în numai o săptămâna de gală a filmului,
numărul de vizitatori atipici s-a înmulţit. Am luat decizia, pe care intenţionăm să o continuăm,
de organizare a unui ciclu de 6 luni de manifestării săptămânale de acest gen. Suntem
convinşi că succesul va fi pe măsura anului 2015.
Un alt segment a fost şi va fi atras de manifestările din categoria interferenţa artelor:
spectacole, recitaluri cu atât mai interesante cu cât spaţiul este destul de mic.
Expoziţiile temporare având ca subiect creaţia tinerilor plasticieni din ciclul liceal şi
universitar reprezintă un alt segment de atragere a publicului, ca şi lecţiile de plastică în
muzeu pentru toate categoriile de tineri, atât din mediul specializat, cât şi din zona cultură
generală.
Evident, toate acestea se au în vedere concomitent cu întărirea securităţii muzeului
pentru a evita secvenţe mai mult decât neplăcute, având în vedere componenţa publicului din
zona noului amplasament.
Considerăm că, în paralel cu rigoarea măsurilor de securitate, şi prin amplificarea
mediatizării acţiunilor muzeului, se va continua creşterea numărului de participanţi la actul
de receptare a excursului cultural.
7. Beneficiarul – ţintă al activităţilor instituţiei
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pe termen scurt - Liceul de Artă ”Dimitrie Cuclin”, Secţia restaurare de la
Seminarul ”Sfântul Apostol Andrei”ce activează la ora actuală în cadrul Muzeului Istoriei,
Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos, Facultatea de Arte din cadrul
Universităţii ”Dunărea de Jos”, categoria recunoscută ca „prieteni ai muzeului”.
pe termen lung - Publicul larg conştientizat de nevoia perpetuării ideii de artă prin
mediatizarea acţiunilor muzeului şi beneficiarii tradiţionali. Un obiectiv important este şi
amplificarea activităţilor din cadrul educaţiei muzeale gândită în cadrul muzeului dar şi în
locaţiile posibililor receptori pentru atragerea unor noi categorii de beneficiari. Elevii de astăzi
(nu neaparat din sistemul de învăţământ artistic) pot deveni prietenii muzeului în viitor.
8. Descrierea modului de dobândire a cunoaşterii categoriilor de beneficiari
Cercetarea privind aflarea profilului categoriilor de beneficiari se va face prin studii,
chestionare puse la dispoziţia vizitatorilor, caiete şi note de sugestii şi oportunităţi, centralizări
ale opţiunilor şi punerea în practică a coeficienţilor de implicare sectorială în funcţie de grila
secvenţială pe eşantioane - vârstă, studii, preferinţe, opţiuni, grad de implicare şi comunicare.
Un segment aparte îl constituie modulul de comunicare prin domeniul Muzeul de Artă
Vizuală în FaceBook.
9. Utilizarea spaţiilor instituţiei
La ora actuală Muzeul îşi desfăşoară activitatea în trei spaţii: spaţiul expoziţional în
Strada Traian nr. 7, parter, sediul administrativ în Strada Eroilor nr. 6 şi depozite, Calea
Prutului.
În Galeria de Artă a Muzeului a fost amenajată expoziţia permanentă dar şi spaţiu
pentru expoziţii temporare. De asemenea a fost creat şi un spaţiu modular pentru proiecţii şi
atelier de pictură sau desen. În sediul din Strada Traian se află managerul instituţiei, serviciul
contabilitate, serviciul IT şi muzeograful de serviciu. Spaţiul administrativ din Strada Eroilor
adăposteşte birourile muzeografilor şi sectorul gestiunea curentă de materiale. Tot în acest
spaţiu a fost amenajat şi laboratorul de restaurare cu dotările aferente. Depozitele
adăpostesc patrimoniul de pictură, grafică, sculptură, arte decorative. În aceste condiţii se
impune practicarea unei strategii pe mai multe fronturi având ca deziderat suprem păstrarea
caracterului de unicat al Muzeului de Artă Vizuală şi salvgardarea patrimoniul muzeal.
10. Propuneri pentru îmbunătăţiri ale spaţiilor: modificări, extinderi, reparaţii, reabilitări
Evident, se pune problema continuării tipului de manifestări specifice muzeului care se
subsumează noţiunii de interferenţa artelor: expoziţii pe diverse teme şi tehnici, simpozioane,
performance, accente coregrafice, lansări de carte, publicaţii. În esenţă, este vorba de
păstrare a ideii de Muzeu de Artă Vizuală chiar în condiţii mai puţin fericite.
La ora actuală, Muzeul de Artă Vizuală este perceput ca o extensie a UAP - ului, a
Liceului de Artă şi a Facultăţii de Artă din cadrul Universităţii ”Dunărea de Jos”, fără să se
suprapună acestora, ci numai prin asigurarea cotei de reprezentativitate.
Cred că este evident că acel plastician care a intrat în MUZEU are o cotă din ce în ce
mai mare. Nu mă refer numai la tinerii ajutaţi în cursa de afirmare ci şi la personalităţi
consacrate care prin muzeul din Galaţi şi-au găsit locul … un fel de loc al casei.
Amenajarea spaţiului din Strada Traian nr. 7 a asigurat toate aceste deziderate cu
toate inconvenientele inerente datorate spaţiului. În condiţiile în care nu se întrevede o
soluţionare rapidă a acestei locaţii, pe care noi o considerăm temporară, se impune găsirea
unor procedee însolite de amenajare a spaţiului existent. S-a început în 2015 amenajarea
cromatică a spaţiului de expunere temporară. Intenţionăm extinderea acestui tip de
amenajare şi eventual o remodelare a spaţiului de expunere în urma analizei impactului
expoziţional din 2014-2015. În privinţa securităţii intenţionam extinderea reţelei de camere
video, pentru protecţia mai ampla a valorilor expuse. În condiţiile în care estimăm o creştere
a numărului de participanţi la evenimentele Muzeului, avem în perspectivă ignifugarea
suprafeţelor din lemn. Circuitul de evacuare a fost realizat şi semnalizat corespunzător .
Amenajarea spaţiului expoziţional nu rezolvă întru totul funcţionarea Muzeului.
În depozite se află 1.444 lucrări din categoria pictură, 2.599 grafică, 651 sculptură, 219
artă decorativă, 73 tapiserie, 119 icoane, fără a mai discuta despre custodii.
Din experienţa anilor precedenţi se pune clar problema soluţionării depozitării
patrimoniului de artă decorativă care necesită un spaţiu suplimentar faţă de cel existent.
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B. Analiza activităţii profesionale a instituţiei şi propuneri privind îmbunătăţirea
acestora
1. Analiza programelor/proiectelor instituţiei
Zona Galaţi este un spaţiu cultural atipic. Nu are aureola de capitală ca Bucureştii, nu
are aura de tradiţie culturală ca Iaşiul, nu are amprenta vestică a Clujului sau a Timişoarei,
nu are aureola băniei din Craiova.
Galaţii, oraş cândva … „oraş cumplit de negustori” la origine cosmopolit, multicultural,
devenit apoi oraş industrial, muncitoresc, cu un aport din mediu rural mai mult decât
semnificativ, a ajuns să fie prin ciudatul Muzeu de Artă, depozitarul a tot ceea ce nu era
conformist.
Credem că, important este cine este beneficiarul … şi cine are nevoie de aceast tip de
ofertant cultural … cât la sută din această populaţie conştientizează efortul în promovarea
valorilor culturale în … ce înseamnă nevoia culturală, satisfacerea acesteia, apetenţa către
aceasta.
În ultimii ani credem, s-a demonstrat că dacă OFERI pe măsură, ai repere pe măsură.
Acest lucru a fost posibil prin conjugarea instituţiilor culturale într-un superb concert al ofertei
culturale. Gândim acest lucru şi în continuare.
Muzeul de Artă Vizuală nu poate fiinţa fără Muzeul de Istorie ”Paul Păltânea”,
Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Răsvan Angheluţă”, Biblioteca „V.A.Urechia”, Centrul
Cultural „Dunărea de Jos”, Teatrul Muzical ”Nae Leonard”, Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” cu
secţia Teatrul de Păpuşi ”Guliver”, Muzeul Mixt Tecuci, Facultatea de Artă din cadrul
Universităţii ”Dunărea de Jos”, Liceul de Artă ”Dimitrie Cuclin”, U.A.P. Filiala Galaţi,
asociaţiile şi fundaţiile culturale.
În anul 2015 a început colaborarea cu Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine
la Dunărea de Jos. Gândim în continuare această colaborare cu toată reticenţa, uneori
manifestată de anumite segmente culturale. Spaţiul actualului sediu expoziţional nu permite
expunerea lucrărilor de dimensiuni mari. Colaborarea avută până acum cu această instituţie
nu a avut nici un element care să indice o întrerupere a realizării de manifestări expoziţionale
în comun.
Referitor la problema spaţiului şi a solicitărilor din ce în ce mai acute de organizări de
expoziţii şi manifestări de anvergură, se are în vedere continuarea colaborării cu Facultatea
de Inginerie, deţinătoare a unui areal de manifestare artistică semnificativ şi cu Teatrul
Muzical “Nae Leonard” prin Galeria Leonard.
Referitor la acest subiect intenţionăm statuarea acestui spaţiu într-o fundaţie cu statut
juridic.
Nevoia culturală reprezintă un TOT care nu se poate cunoaşte şi satisface decât de
întreg arealul cultural. În ideea noastră aceste punctări de colaborare, această idee a unui tot
cultural însemna prin amplificare satisfacerea nevoii culturale.
Atunci când oferi în ansamblu eşti perceput ca atare.
Sper să pot oferi acea gândire managerială pentru perceperea Muzeului de Artă
Vizuală, în conotaţiile pe care le merită chiar în condiţii mai dificile de reprezentare.
Referitor la programele instituţei, trebuie discutată şi problema concurenţei în oferta
culturală. Concurenţa într-adevăr este foarte dură. Este mult spus concurenţă în oferta
culturală. Dar ... concurenţa există … există concurenţa cu prostul gust, cu pictura de gang,
cu pseudo-intelectualitatea, cu spiritul gregar, cu prostia, cu impostura, cu diplomele false, cu
falsele piedestale, cu barurile, cu manelele etc.
Dinamica periplului expoziţional, axat pe ideea interferenţei artelor, s-a dovedit a fi de
bun augur în ideea captării interesului publicului pentru muzeu. Aceasta politică o gândesc în
continuare cu amplificare în sensul lărgirii paletei de manifestări în colaborare cu instituţiile
partenere.
2. Analiza participării la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri la nivel
naţional/internaţional
În 1997 era coorganizator la Zilele Culturale Gălăţene la Paris, împreună cu alte
instituţii culturale din oraşul nostru în cadrul Centrului Cultural Român din capitala Franţei,
manifestare reeditată în 2002 şi la Ambasada României din Paris. 1998 a însemnat pentru
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Muzeu, Festivalul Internaţional al Dunării de la Ulm, Germania; 2001 - Institutul Cultural de
Cercetări şi Studii Umaniste Veneţia, Italia; 2003 şi 2004 - Istanbul, Turcia; 2004 - Institutul
Cultural al României Budapesta, Ungaria; 2005 - Institutul Cultural al României Viena,
Austria; 2006 - Primul târg balcanic de artă de la Salonic, Grecia.
Tot în 2006 Muzeul organizează participarea României la cea de-a 217-a ediţie a
Salonului de la Grand Palais – Paris, Franţa, în cadrul şi la invitaţia Societăţii Artiştilor
Francezi.
Cu această ocazie Muzeul de Artă Vizuală Galaţi a primit la Paris Medalia de Onoare
a Societăţii Artiştilor Francezi cu ocazia celei de a 217-a ediţii a Salonului Artiştilor Francezi
din noiembrie 2006, singura medalie acordată vreodată unei instituţii muzeale de către
Societatea Artiştilor Francezi.
Anii 2007 şi 2008 au însemnat creşterea patrimoniului prin continuarea Taberei de
Creaţie şi a Simpozionului de Acuarelă, cât şi continuarea implicării în afirmarea Galaţilor în
plan naţional şi internaţional. În 2007 muzeul s-a impus din nou în Franţa prin expoziţiile
organizate la Pessac şi St. Gaudens. Tabăra de Creaţie a căpătat un real caracter
internaţional prin participarea unor plasticieni de cotă din Finlanda, Italia, Israel, Ucraina.
Partea franceză a întors vizita la Galaţi, organizându-se amplul salon internaţional de
tapiserie.
Devenind un fel de simbol al artei contemporane româneşti şi nu numai, Muzeul a
putut să organizeze şi Salonul naţional de sculptură mică. Relaţia cu Finlanda s-a concretizat
prin misiuni culturale la invitaţia părţii finlandeze. Muzeul de Artă Vizuală în 2008 împreună
cu Muzeul de Istorie Galaţi, Muzeul Satului din Bucureşti şi operatori culturali din Tulcea au
reprezentat România la manifestările legate de ziua Dunării la Bruxelles. 2008 a mai
însemnat Franţa, Bordeaux; 2009 – Portugalia, Lisabona; 2010 – Belgia, La Louviere şi
Bruxelles; 2011 – Italia, Torino şi Roma. Periplul Internaţional Culorile Avangardei –
Lisabona, Praga, Roma, Amsterdam, Ierusalim. 2013-2015 au însemnat participarea la
Târgul internaţional Art Safari - Bucureşti dar şi proiectul Circuit Turistic Muzeal. Ca o
încununare a venit participarea la Bienala de la Giuwangiu (Coreea de Sud) şi Modern Tate,
Londra (Anglia). Anul 2015 a însemnat şi organizarea prezentării României la Viena cu
ocazia Zilei Internaţionale a Dunării dar şi prezenţa cu 15 lucrări la expoziţia Antonio Zumino
de la Veneţia.
3. Analiza misiunii culturale a instituţiei: ce mesaj poartă instituţia, cum este
percepută, factori de succes şi elemente de valorizare socială, aşteptări ale
beneficiarilor
Muzeul de Artă Vizuală este un Muzeu viu şi aşa va trebui să rămână. Mesajul
instituţiei cred că este cel înscris în toate afişele de promovare de până acum şi anume:
ARTA CA VIAŢĂ. Nu avem de gând să schimbăm acest mesaj.
Pe de altă parte, în situaţia actuală provocată de spaţiul de funcţionare pe care îl
considerăm temporar, cu atât mai mult excelenţa în promovarea imaginii muzeului este şi
mai acută.
Trebuie menţionat că soluţia actuală în privinţa locaţiei muzeului a fost singura
variantă posibilă pe care ordonatorul de credite a găsit-o în condiţiile în care, dacă nu se
intervenea, consecinţele puteau fi mult mai acute.
Cu toată situaţia temporară în care, la ora actuală muzeul funcţionează, datorită
imaginii create de instituţie, ea este percepută ca un factor de acumulare şi valorificare
culturală. Percepţia muzeului este în continuare mai mult decât semnificativă în mediul
artistic pe plan naţional şi internaţional. Solicitările de expunere din partea unor maeştri ai
artei contemporane, invitaţiile la gale, manifestări de răsunet, coparticipările la expoziţiile de
anvergură, justifică importanţa muzeului.
Factorii de succes constau în implicarea muzeului în valorificarea patrimoniului de o
valoare incontestabilă ca şi antrenarea în promovarea tendinţelor în arta contemporană.
Valorizarea socială este marcată de impactul activităţii muzeului la nivelul segmentelor
de receptare din ce în ce mai numeroase şi mai diversificate.
Evident că segmentul beneficiarilor aşteaptă, în primul rând, o rezolvare a soluţiei de
provizorat cu inerentele neplăceri cauzate de înălţimea mică a spaţiului expoziţional şi de
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desele defecţiuni în ceea ce priveşte instalaţia de scurgere a apelor, inerente în condiţiile
existenţei muzeului, până la urmă, la parterul unui bloc de locuinţe.
În cultură se poate vorbi despre eficienţă şi despre misiune instituţională. Aceasta,
după opinia mea, se măsoară prin impactul creat asupra consumatorului de informaţie
specifică.
Evident că zona Galaţi, şi nici un muzeu din planul în discuţie, nu se poate compara
cu muzeul Louvre sau cu zona turistică Sinaia sau Bran. Putem însă să gândim soluţii pentru
eficientizarea actului cultural.
Vom continua deschiderea muzeului către urbe şi creatori. Acest lucru nu se poate
face decât prin eficienţa profesională, prin realizări de excelenţă şi gestionare a mijloacelor
financiare cu randament maxim. Toate acestea duc la stabilirea criteriilor de performanţă.
Principiile de eficienţă sunt cu atât mai provocatoare în cazul Muzeului de Artă
Vizuală, întrucât plecând de la concret, situaţia este mai mult decât complicată.
Există deci un muzeu ideal, cel de perspectivă şi un muzeu concret, mai degrabă o
sala de expoziţie permanentă şi un spaţiu pentru expoziţii temporare, real, palpabil cu toate
problemele legate de elementele birocratice.
Pragmatic discutând problema, valorizarea socială, înseamnă: a ţine actualul sediu în
atenţia consumatorului de artă şi a autorităţilor, si conservarea patrimoniului. Dinamismul
este cheia acestei reuşite. Cât mai multe expoziţii, evenimente de toate tipurile în limitele
profilului instituţiei, colaborări, lansări de noi valori, evidenţieri, valorificări ale tradiţiei plastice,
prezenţă cu „agresivitate” (în sensul benefic al cuvântului) în ambientul cultural gălăţean,
naţional, internaţional pentru a demonstra că existam şi reprezentăm o necesitate culturală.
4. Concluzii
reformularea mesajului
Nu considerăm necesară reformularea mesajului. Ideea este de păstrarea cu orice
preţ a entităţii, a ideii, a noţiunii de ARTĂ VIZUALĂ, a brandului Muzeu de Artă Vizuală.
descrierea principalelor direcţii pentru îndeplinirea misiunii
Absolut pragmatic discutând problema, direcţiile sunt următoarele: Constituirea
ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului. Cercetarea ştiinţifică,
evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului. Punerea în valoare a
patrimoniului în scopul cunoaşterii, educării şi recreării. Elaborarea şi punerea în aplicare a
proiectelor de restaurare, cercetare, punere în valoare şi dezvoltare a patrimoniului.
Continuarea activităţii expoziţionale în principiile valorificării patrimoniului propriu dar şi a
includerii în circuit a unor valori incontestabile în paralel cu promovarea creaţiei tinerilor
plasticieni. Continuarea colaborării cu instituţiile ce crează arcul instituţional cultural din zonă
dar şi implicarea în manifestări la nivel naţional şi internaţional. Remodelarea spaţiului
expoziţional permanent şi temporar pentru a crea imagina unui muzeu în continuă implicare
în segmentul promovării vizualului. Organizarea de manifestări din seria interferenţa artelor.
Accentuarea activităţilor de tipul atelier de creaţie. Finalizarea cercetării ştiinţifice şi prin
elaborarea tematicii unui catalog exhaustiv al muzeului ca un supliment la toate materialele
promoţionale elaborate în mod constant.
C. Analiza organizării instituţiei şi propuneri de restructurare şi/sau de
reorganizare, după caz:
../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM - #1.
Analiza reglementărilor interne ale instituţiei şi ale actelor normative incidente
Muzeul de Artă Vizuală Galaţi funcţionează pe baza Regulamentului de organizare şi
funcţionare aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 106 din 15 iulie 2014,
precum şi a organigramei şi statului de funcţii, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean
Galaţi nr. 69 din 26 iunie 2015. Demersurile în vederea reactualizării reglementarilor interne
se bazează pe Legea Muzeelor nr. 311 din anul 2003 republicată în Monitorul Oficial Partea I
nr. 207 din 24 martie 2014.
../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM - #2.
Propuneri privind modificarea reglementărilor interne şi/sau ale actelor normative
incidente
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Pentru perioada 2016 – 2019 ne propunem următoarele obiective:
actualizarea regulamentului intern, având la bază Legea muzeelor, Codul Muncii,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al muzeului;
schimbarea organigramei, statului de funcţii, al regulamentului de organizare şi
funcţionare al Muzeului de Artă Vizuală, funcţie de necesităţile care apar .
../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM - #3.
Funcţionarea instituţiilor delegării responsabilităţilor: analiza activităţii consiliilor de
conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, propuneri de modificare a
limitelor de competenţe în cadrul conducerii instituţiei
Conform prevederilor legislative, în cadrul Muzeului de Artă Vizuală Galaţi
funcţionează un Consiliu de Administraţie, cu rol consultativ, format din 5 membri, dintre care
doi reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Galaţi. În cadrul Consiliului de Administraţie,
convocat de managerul instituţiei, au fost discutate şi s-au adoptat hotărâri cu privire la
principalele aspecte legate de bunul mers al activităţii specifice: proiectul de buget, planul de
investiţii şi modernizări, calendarul activităţilor culturale etc.
În vederea unei mai bune implicări a Consiliului de Administraţie în activitatea
muzeului, pentru perioada 2016 - 2019 propunem:
responsabilizarea persoanelor cu funcţii de conducere - prin asumarea mai clară a
controlului intern managerial (Ordinul 946/2006) de către şefii de servicii a responsabilităţilor
care le revin;
întruniri periodice pentru analizarea activităţii muzeului.
../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM - #4.
Analiza nivelului de perfecţionare a personalului angajat - propuneri privind cursuri de
perfecţionare pentru conducere şi restul personalului
Pentru perioada 2016 - 2019 ne propunem specializarea personalului muzeului în
următoarele domenii:
- Programul de formare profesională pentru ocupaţia de muzeograf - pentru
muzeografii care nu au parcurs toate cele trei module ale cursului;
- Programul de formare profesională pentru ocupaţia de “Manager cultural în arte
vizuale”;
- Programe de formare profesională în achiziţii publice.
De asemenea, se va ţine cont de oferta de cursuri noi organizate de CPPC Bucureşti
şi se vor analiza necesitatea şi posibilităţile de participare ale personalului la aceste
programe de perfecţionare, în limitele bugetare prevăzute.
D. Analiza situaţiei economico-financiare a instituţiei:
Resursele financiare şi materiale sunt susţinute de către Consiliul Judeţean Galaţi,
care înţelege şi sprijină fenomenul cultural local ori de câte ori este nevoie, în funcţie şi de
posibilităţile bugetului său.
1. Analiza datelor de buget din caietul de obiective, după caz, completate cu informaţii
solicitate/obţinute de la instituţie:
../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM
- #- bugetul de venituri (subvenţii/alocaţii, surse atrase/venituri proprii);
../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM
- #- bugetul de cheltuieli (personal: contracte de muncă/convenţii/contracte încheiate în baza
legilor speciale; bunuri şi servicii; cheltuieli de capital, cheltuieli de întreţinere; cheltuieli
pentru reparaţii capitale);
Pentru a avea o situaţie comparativă a activităţii desfăşurate în perioada 2013 2015 vom prezenta câţiva indicatori economici ai acestei perioade în tabelul de mai jos:
- lei Buget de venituri şi
cheltuieli
(mii lei)

TOTAL BUGET:
 Venituri proprii

Anul 2013

Anul 2014

Buget aprobat

Realizat

Buget
aprobat

1.288.000
25.000

1.133.551
5.889

912.000
25.000

Anul 2015

Realizat

Buget
aprobat

Realizat

868.465

1.011.000

985.356

10.185

15.000

8.633
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 Subvenţii

1.263.000

1.127.662

887.000

858.280

996.000

976.723

583.000

574.019

581.000

577.956

624.000

620.674

315.000

242.940

237.000

220.601

231.000

214.387

180.000

111.342

88.000

65.655

149.000

143.401

210.000

205.250

6.000

4.253

7.000

6.894

Din care:
 Cheltuieli de
personal
 Bunuri şi servicii
 Cheltuieli de
intreţinere
 Cheltuieli de
capital

2. Analiza comparativă a cheltuielilor (estimate şi, după caz, realizate) în
perioada/perioadele indicată/indicate în caietul de obiective, după caz, completate cu
informaţii solicitate/obţinute de la instituţie:
Anul 2013
- lei Nr.
crt.

Programul

(1)
1
2

(2)

Tipul
proiectului
(3)
proiecte
mici
3

Devizul
estimat

Denumirea proiectului
(4)
„Ecouri istorice”
„Artişti la Dunărea de Jos II”
„Ziua Ortodoxiei”

3

Total:
4
5
6
7
8

proiecte
medii
5

“Artişti la Dunărea de Jos I”
„Duplex Galaţi - Brăila”
„Ipostaze: Nostalgii de primăvară”
„Emoţii - culoare şi volum”
„Reflexii lirice: Mihai Coron”
Total:

9
10
11

proiecte
mari
7

12
13

„Dansul vopselei pe apă”
„TREI. Expoziţie de grafică”
„Visual-Art - Retrospectivă”
„Concursul Internaţional Camil Ressu”
„Muzeografi – Accente Plastice”
„Pictură - Felix Aftene”

14

„Oraşe în aşteptare”

15

Total:
Total proiecte: 15

Devizul
realizat

(5)
100
100

(6)
150
90

0

0

200
300
500
300
0
80
1.180
500
1.000
100

240
360
370
200
0
100
1.030
290
760
80

100

100

3.000

3.220

900

1.013

500

100

6.100

5.563

7.480

6.833

Anul 2014
- lei Nr.
crt.

Programul

Tipul
proiectului

(1)

(2)

(3)

1
2
3

proiecte mici
3

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

Devizul
estimat

Devizul
realizat

(5)
200

(6)
523

0

0

0

0
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Total:
4
5
6
7
8
9

proiecte medii
6

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

200
1.000
0
1.000
800
0
300
3.100
1.000
2.000
2.000

523
1.154
35
909
615
527
250
3.490
1.133
1.926
1.949

14

„Jurnal - Cristian Bedivan”
„In Memoriam”
„In Activitas”
„Atemporal - Gabriela şi Sabin
Drînceanu”
„Constantin şi Georgeta Arămescu”

15

„Lola Roth”

2.062
1.000
2.000

„Pictură - Vasilica Chifu”

2.062

1.626

„Pastel - Costin Neamţu”
„Variaţiuni pe teme vechi - Mihai
Mănescu”
„Mask 2014 - Florin Stoiciu”
„Jurnal - Cristian Bedivan la Biblioteca
Naţională a României”
„Art Safari”

2.500
2.000

2.099
1.836

800
500

585
532

3.000

2.865

„Noaptea muzeelor”
„Schimb Cultural România - Franţa
(Galaţi - Dreux)”

1.000
0

470
575

10
11
12
13

proiecte
mari
14

16
17
18
19
20
21
22
23

Total:
Total proiecte: 23

21.924

25.224

1.369
667
816

18.448

22.461

Anul 2015
- lei
Nr.
crt.

Programul

(1)

(2)

Tipul
proiectulu
i
(3)

1
2
3
4
5
6
7
8

proiecte
mici
8

Denumirea proiectului
(4)
“Gh. Mosorescu” – Teatrul
Muzical Galaţi
“Atelier de pictură colaborare cu
Facultatea de Artă Galaţi”
“Culorile apei” – sărbătorind Ziua
Internaţională a Dunării
“Atelierul creatiei” cu ocazia Zilei
Copilului
“Ora de educaţie plastică în
muzeu”
“Campus - Atelier 18”
“Ziua Educatorului”
“Configuraţii plastice - Galeria
Leonard”

Devizul
estimat
(lei)
(5)

Devizul
realizat
(lei)
(6)

100

194

350

304

100

100

500

400

200

200

0
0

18
0

0

50
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

proiecte
medii
15

21
22
23

24
25
26
27
28
proiecte
mari
29
14
30
31
32
33
34
35
36
37
Total
proiecte:
37

Total:
“Artişti la Dunărea de Jos”
“Doamnele artei” – lucrări
patrimoniu
“Pro Boholţ III”
„Lisandru Neamţu”
„Carmen Poenaru”
“Cosmin Cociş”
“Zilele filmului polonez”
“Zilele British Documentary”
“Cromatic Tapiserie” – lucrări
patrimoniu
“Cristian Diaconescu”
“Noaptea Cercetătorului”
“Ştefan Iacobescu”
“Conexiune inversă - Horia
Bernea” Expoziţie Muzeul
Naţional al Ţăranului Român
“ShoeBox”
“Miliţa Petraşcu şi Irina
Codreanu” Expoziţia “Artiste în
Bucureştiul interbelic” Muzeul
Naţional de Artă al României
Total:
“Semne ale clipei” – Sergiu
Dumitrescu
“Le monde interieur” – Rodica
Costianu şi Fu Site
“Artişti la Dunărea de Jos” –
Galeria Căminul Artei, Bucureşti
“Art Safari” – Târg expoziţional
Bucureşti
“Cela Neamţu” – Muzeul Istoriei,
Culturii şi Spiritualităţii Creştine
de la Dunărea de Jos
“Ziua Internaţională a Dunării –
Plasticieni la Dunărea de Jos” –
Five plus Gallery Viena (Austria)
“Noaptea muzeelor”
“Kinedok - Festivalul One World
Romania”
“The World Goes Pop”
“Panaite Chifu”
“Pas în doi”
“Jurnal în pastel - Cornel
Corcăcel”
“Music of Your Life” - concert
“Antonio Zumino un artist friulan
între Italia şi România”
Total:

1.250
300

1.266
200

1.500

1.502

350
900
350
400
200
300

282
1.073
230
557
124
449

300

242

1.000
100
1.000

928
50
4.551

300

100

0

0

0

0

7.000

10.288

150

485

500

336

600

719

2.500

4.914

400

350

12.000

9.315

500

633

0

550

3.000
500
1.000

2.764
445
921

300

182

0

41

1.500

1.002

22.950

22.657

31.200

34.211

3. Analiza gradului de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor
instituţiei:
2013
2014
2015
Gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii
a cheltuielilor instituţiei
0.63%
1.17%
0.88%
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../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM - #analiza veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe categorii de
bilete/tarife practicate: preţ întreg/preţ redus/bilet profesional/bilet onorific, abonamente, cu
menţionarea celorlalte facilităţi practicate;
../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM - #analiza veniturilor proprii realizate din alte activităţi ale instituţiei;
- lei VENITURI PROPRII REALIZATE

TIP VENIT
Bilete vizitare:

2013
777

* Pret întreg
* Preţ redus

Cataloage/pliante
Expertiză
Alte venituri
TOTAL

2014
1.202
310
467

710
600
3.802
5.889

2015
1.792
807
395

2.534
400
6.049
10.185

1329
463

689
1.500
4.652
8.633

4. Analiza gradului de creştere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor
Perioada raportată
2013
2014
2015
Ponderea %
0,52%
1.17%
0.88%
5. Analiza ponderii cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor
Perioada raportată
2013
2014
2015
Ponderea %
50.64%
66,55 %
62.99%
6. Analiza ponderii cheltuielilor de capital din bugetul total
Perioada raportată
2013
2014
2015
Ponderea %
18%
0,49 %
0,70%
7. Analiza gradului de acoperire a salariilor din subvenţie/alocaţie:
Perioada raportată
2013
2014
2015
Ponderea %
100%
100 %
100%
../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM
- #- ponderea cheltuielilor efectuate în cadrul raporturilor contractuale, altele decât
contractele de muncă (drepturi de autor, drepturi conexe, contracte şi convenţii civile): Ø.
8. cheltuieli pe beneficiar:
Anul raportat
2013
2014
2015
din
Cheltuieli
subvenţie/alocaţie
194,82
182,54
147,32
de
beneficiar
1.27
(lei)
din venituri proprii
2,17
1,30
E. Strategia, programele şi planul de acţiune pentru îndeplinirea misiunii
specifice a instituţiei, conform sarcinilor şi obiectivelor prevăzute la pct. IV:
1. ../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM #Prezentarea strategiei culturale (artistice, după caz) pentru întreaga perioadă de
management
Se va urmări continuarea impunerii Muzeului de Artă Vizuală ca vector important în
promovarea culturală prin valorificarea, cercetarea şi conservarea patrimoniului artistic cu
accent pe creaţia contemporană. Ca strategie se are în vedere utilizarea spaţiilor de
funcţionare cu toată problematica legată de dispersarea activităţilor – expoziţii, cercetare,
depozitare – în locaţii diferite. Se urmăreşte şi continuarea diligenţelor în vederea amenajării
unui muzeu după standarde adecvate secolului XXI şi a importanţei câştigate de instituţie ca
unic muzeu acreditat de artă vizuală din România.
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În acest sens, se urmăreşte pentru întreaga perioadă de management racordarea
Muzeului la Programul de dezvoltare al Judeţului Galaţi, 2016 - 2021 care se referă şi la
construcţia unui nou sediu dedicat muzeului VIS-ART (servicii integrate în domeniul vizual).
Investiţia preconizată urmează a se eşalona în 36 de luni.
2. ../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM #Programele propuse pentru întreaga perioadă de management, cu denumirea şi,
după caz, descrierea fiecărui program, a scopului şi ţintei acestuia, exemplificări.
 Plastica gălăţeană în actualitate
Obiective generale: Evaluarea contribuţiei plasticienilor galateni la instituirea unui
climat cultural în Galaţi. Studiul creaţiei plastice gălăţene actuale.
Obiective specfice: Cercetarea creaţiei artiştilor care şi-au desfăşurat şi îşi
desfăşoară activitatea în Galaţi.
Descrierea acţiunii: Pentru întreaga perioadă de management se urmăreşte
cercetarea şi valorificarea expoziţională a plasticienilor gălăţeni. Redactarea de cronici
plastice, publicaţii în presă şi reviste de specialitate. Crearea unui instrument de lucru pentru
specialişti şi popularizarea creatorilor care au configurat prin opera lor o dimensiune modernă
a artelor plastice în această zonă. Realizarea unei baze de date privind artiştii gălăţeni.
Publicul ţintă: Publicul larg, specialişti din domeniu, tinerii din învăţământul liceal şi
studenţi.
Impactul scontat al acţiunii: Atragerea vizitatorilor către muzeu.
 “Orizonturi spaţiale în sculptura românească din Muzeul de Artă Vizuală Galaţi”.
Obiective generale: Obiectivul general al acestui proiect este punerea în valoare a
celor mai reprezentativi artişti ai perioadei actuale, demni continuatori ai marilor înaintaşi din
arta plastică românescă modernă şi contemporană. Surprinderea specificului fiecăruia şi
scoaterea în evidenţă a unor personalităţi cu o experienţă bogată în activitatea artistică.
Obiective specfice: Ordonarea creaţiei plastice din domeniul sculpturii, aflată în
patrimoniul Muzeului pe categorii, curente, proiecţii, în sensul creării unor şcoli.
Descrierea acţiunii: În primul an de management, reordonarea depozitului de
sculptură în condiţiile mutării patrimoniului de artă decorativă în alt spaţiu. Organizarea
patrimoniului sculptural pe categorii de gen.
În următorii ani de management, organizarea de expoziţii în vederea valorificării
informaţiei. Publicarea de note, cu reliefarea valenţelor stilistice.
Publicul ţintă: Beneficiari direcţi vor fi artiştii plastici profesionişti sau amatori, criticii
de artă, profesori de educaţie artistică plastică, toţi cei ce studiază şi vor să devină ceatori de
artă plastică (elevi, autodidacţi, etc.) şi care, bineânţeles, vor vizita expoziţiile muzeului.
Beneficiari indirecţi vor fi toţi iubitorii de artă contemporană care doresc să cunoască
direct, prin creaţii sau alte surse, artişti contemporani valoroşi cu mare experienţă
profesională, şi, desigur, persoanele care vor să se iniţieze în cunoaşterea şi înţelegerea
artei plastice şi decorative.
Impactul scontat al acţiunii: Creşterea gradului de receptivitate faţă de creaţia
contemporană.
 Optimizarea structurii generale de promovare prin intermediul internetului.
Obiective generale: Stocarea şi prelucrarea de date pentru recrearea unei baze
informaţionale care să asigure promovarea patrimoniului muzeului şi, implicit, a instituţiei.
Obiective specifice: Restructurarea sistemului de stocare a informaţiei având ca final
realizarea unui album de prezentare a Muzeului pe secţii.
Descrierea acţiunii: În primul an de management: schimbarea platformei de lucru a
website-ului în vederea unei îmbunătăţiri a designului, a fluenţei de navigare şi administrare a
întregului conţinut. Salvarea şi arhivarea bazei de date incluse în rubrica “Artişti de la A - Z”.
Salvarea tuturor articolelor existente în structura veche şi refacerea lor în noul format.
Construcţia noului website pe o platforma nouă, în concordanţă cu noile standarde de
securitate. În al doilea an de management: realizarea paginilor individuale de prezentare, a
autorilor prezenţi în baza de date deja constituită. Inserarea fotografiilor în structura
individuală a paginilor de prezentare. Realizarea conexiunilor între paginile individuale şi lista
de autori existentă şi publicată pe site-ul muzeului. În al treilea an de management:
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conceperea şi scrierea mini aplicaţiilor ce vor constitui baza de rulare şi interacţionare a
viitoarelor module sau baze de date din structura web site-ului şi supravegherea funcţionării
acestora. Actualizarea prin rescrierea codului sursă în conformitate cu noutăţile aduse de
înnoirile sintaxelor limbajelor de programare folosite. Informare şi studiu practic. Crearea
modulelor pentru organizarea şi administrarea unor baze de date foto şi video. Crearea
bazelor de date pentru stocarea fotografiilor şi a materialelor video pe server. În paralel se
urmăreşte iniţial conceperea în sistem digital a unui album al muzeului şi apoi, în funcţie de
impact, conceperea unui anuar cu apariţie lunară.
Publicul ţintă: Publicul care accesează site-ul Muzeului de Artă Vizuală, precum şi
orice tip de public care este implicat în vernisarea expoziţiilor de patrimoniu şi ulterior la
cunoaşterea materialelor de promovare.
Impactul scontat al acţiunii: Un design nou, actual, mai flexibil şi mult mai atractiv.
Procedeele de administrare mult îmbogăţite. Mai multe modalităţi de prezentare a
conţinutului. Posibilitatea redării filmelor cu ajutorul unor playere mult mai performante.
Posibilitatea afişării fotografiilor la o calitate mult mai ridicată prin intermediul noilor galerii.
Administrarea facilă a structurii arborescente a website-ului şi a inserturilor cu informaţii.
Încărcarea şi afişarea rapidă a informaţiilor datorită optimizărilor efectuate. Fluenţa
parcurgerii website-ului printr-o interfaţă prietenoasă şi intuitivă. Abundenţa informaţiilor
furnizate şi administrate de bazele de date. Sunt promovate atât numele artiştilor ale căror
lucrări fac parte din patrimoniul muzeului cât şi activităţile muzeului ce pot fi uşor găsite cu
ajutorul motoarelor de căutare deja consacrate. Posibilitatea vizualizării lucrărilor şi a
materialelor video, din baza de date, 24 din 24 de ore.
Sursă de informare atât pentru elevii şi studenţii liceelor şi facultăţilor de artă cât şi
pentru publicul larg. Posibilitatea vizitatorului de a vedea din timp planul expoziţional al
muzeului. Grupurile de vizitatori îşi pot anunţa vizita din timp completând formularul de
corespondenţă existent pe pagina de contact a web site-ului.
 Doamne ale picturii - Marinela Sânc, Paula Ribariu, Lia Sasz, Asvadurova
Ciucurencu, Lazăr Rodica, Georgeta Năpăruş, Iacob Emilia.
Obiective generale: Realizarea unei serii de materiale intermedia prezentând
creaţia şi biografia marilor doamne ale artelor plastice româneşti.
Obiective specifice: Realizarea unei suite de materiale intermedia (CD-uri,
cataloage, bibliotecă media) având ca subiecte creaţia şi biografia unei suite de artiste ce au
definit arta plastică şi au influenţat arta contemporană românească, continuarea catalogării şi
analizei creaţiei feminine prezentă în patrimoniul muzeului - Marinela Sânc, Paula Ribariu,
Lia Sasz, Asvadurova Ciucurencu, Lazăr Rodica, Georgeta Năpăruş, Iacob Emilia.
Descrierea acţiunii: Realizarea în primul an de management a unor materiale
publicitare şi intermedia (CD-uri, cataloage, bibliotecă media) având ca subiecte creaţia şi
biografia unei suite de artiste ce au definit şi care au influenţat arta contemporană
românescă. În funcţie de gradul de receptare a acestui tip de informaţii, în următorii ani, se
preconizează realizarea de expoziţii având ca subiect cele mai dorite zone de creaţie artistică
sugerate de elementul receptor.
Public ţintă: Datorită gradului general de interes, acţiunea se adresează unui public
de toate vârstele şi tipurile de pregătire sau studii.
Impactul scontat al acţiunii: Creşterea afluxului de vizitatori. Punerea în valoare a
patrimoniului muzeului. Familiarizarea publicului vizitator cu un alt tip de expoziţie şi
stimularea vizitării ritmice a spaţiilor expoziţionale pentru vizionarea în spaţiu real al lucrărilor
prezentate în materialele intermedia.
 ”Modalităţi de exprimare artistică în arta graficii contemporane româneşti –
Tehnicile de imprimare şi desenul”
Obiective generale: Punerea în valoare a artei graficii româneşti prin studiul în
atelierele graficienilor români, în colecţiile de grafică de la Muzeul Tulcea, Muzeul
Municipiului Bucureşti, Muzeul de Grafică de la Bistriţa, precum şi din colecţia Muzeului de
Artă Vizuală Galaţi.
Obiective specifice: Elaborarea studiilor privind particularităţile tehnicilor de
imprimare, modalitatea de a transmite cunoştinţele tehnice şi tehnologice artiştilor tineri.
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Descrierea acţiunii: Studii în atelierele de imprimare grafică de la Academia de Artă
Bucureşti, Iaşi şi Cluj în primul an de management. Colectarea lucrărilor prin strângerea
legăturilor muzeului cu artiştii plastici din acest segment al tehnicilor de imprimare.
Organizarea expoziţiei reprezentative în al doilea an. Editarea studiilor de specialitate ca final
al programului.
Publicul ţintă: Specialişti din domeniu, tinerii din învăţământul liceal şi studenţi,
publicul larg.
Impactul scontat al acţiunii: Creşterea gradului de receptivitate faţă de creaţia
plastică contemporană.
 Interferenţa artelor
Obiectiv general: Valorificarea prin juxtapunere a elementelor definitorii ce reprezintă
amprenta muzeului: patrimoniu, interpretare critică, manifestări neconvenţionale, amprente
muzicale şi coregrafice, efervescenţa cuvântului în latura sa poetică.
Obiective specifice: Lărgirea tipului de manifestări, în vederea atragerii unui segment
cât mai mare şi diversificat de participanţi la actul muzeal în conotaţiile sale atipice.
Descrierea actiunii: Ciclu de manifestări pe toată perioada managementului, ce
cuprinde lansări de expoziţii, microrecitaluri de muzică şi poezie, happeninguri, work-shop.
Publicul ţintă: Categorii diverse de beneficiari, în principal publicul tânăr.
Impactul scontat al acţiunii: Creşterea numărului de vizitatori. Menţinerea
caracterului de unicat al muzeului.
 Patrimoniul muzeal - continuă sursă de remodelare imagistică şi de comunicare.
Obiective generale: Menţinerea caracterului de muzeu în continuă remodelare.
Obiective specifice: Punerea în valoare a patrimoniului prin expunere ciclică şi
remodelarea bazei de date.
Descrierea acţiunii: Intervenţii şi la nivelul expoziţiei permanente prin alternarea pe
toată perioada de management prezentărilor în aşa fel încât tot mai multe valori să poată fi
accesate de publicul larg în condiţiile în care spaţiul nu permite decât o expunere parţială.
Publicul ţintă: Categorii diverse de beneficiari.
Impactul scontat al acţiunii: Conştientizarea publicului asupra valorilor deţinute de
muzeu care la ora actuală sunt în depozite.
 Muzeul – Şcoala de Creaţie
Obiective generale: Realizarea unor manifestări de pedagogie muzeală şi
microateliere de lucru.
Obiective specifice: Formarea şi atragerea publicului tânăr către muzeu.
Descrierea acţiunii: Realizarea de activităţi de educaţie estetică şi îndrumări practice
în cadrul unor sesiuni de creaţie plastică cu elevii şi tinerii cu apetenţe în domeniul artistic pe
parcursul întregii perioade de management. Manifestările se vor realiza în muzeu şi la sediul
Galeriei de Artă “N. Mantu”, dar şi în alte spaţii culturale, nu în ultimul rând în instituţii de
învăţământ general. Ele drept scop formarea elevilor ca un viitor public al muzeului.
Publicul ţintă: Elevi, studenţi.
Impactul scontat al acţiunii: Atragerea publicului către muzeu.

Proiecte propuse în cadrul programelor
 Expoziţia Zamfir Dumitrescu
Obiective generale: Studiul artei contemporane româneşti.
Obiective specifice: Promovarea unei personalităţi recunoscute în arta
contemporană.
Descrierea acţiunii: Punerea în valoare a creaţiei plastice a unuia dintre artiştii
reprezentativi pentru pictura contemporană românească. Student al lui Corneliu Baba, Zamfir
Dumitrescu şi-a creat un stil original, în care virtuozitatea tehnicii se îmbină cu imaginaţia în
concepţia imaginii plastice. Face parte dintr-o generaţie de excepţie a artei contemporane
româneşti (alături de Ştefan Caltia, Sorin Ilfoveanu, Wanda Mihuleac, Napoleon Tiron, etc…).
Bun portretist, apreciat şi pe plan internaţional, Zamfir Dumitrescu a ştiut să interpreteze întro manieră modernă genuri tradiţionale. În patrimoniul muzeului se află lucrări de Zamfir
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Dumitrescu, astfel încât expoziţia completează pentru publicul gălăţean imaginea unui
apreciat artist român contemporan.
Publicul ţintă: Specialişti, publicul de toate vârstele, elevi şi studenţi din învăţământul
artistic.
Impactul scontat al acţiunii: Valorificarea creaţiei plastice contemporane, educaţia
estetică a publicului, atragerea publicului către muzeu.
 “Expozitie personală Valentin Neacşu & Rodica Gherghinoiu”
Obiective generale: Se urmăreşte familiarizarea publicului vizitator cu un mod
novator de a construi actul artistic, precum şi oferirea oportunităţii de a realiza şi contempla
arta într-un cadru modern. Punerea la dispoziţia publicului vizitator a unei expoziţii cu lucrări
de pictură însoţită de pliant, material foto, proiecţii ilustrând diverse tipuri de abordare a
imaginii şi a actului creativ din opera artistului Valentin Neacşu şi Rodica Gherghinoiu.
Obiective specifice: Punerea la dispoziţia elevilor de la Liceul de Artă ”D. Cuclin” şi
publicului vizitator a unui material didactic relevant, atât prin material şi modul de expunere,
cât şi realizarea unui catalog. Familiarizarea publicului vizitator cu o altă latură a plasticii
contemporane, a unui alt tip de imagine şi a unei tehnici şi tehnologii de interpretare a ei
diferită de mijloacele clasice.
Descrierea acţiunii: Selectarea lucrărilor, panotarea expoziţiei, realizarea pliantului
informaţional (machetare, tehnoredactare computerizată, foto, etc), vernisaj însoţit de o micro
prelegere, promovare a expoziţiei prin mijloace mass-media.
Publicul ţintă: Public vizitator toate categoriile de vârstă. Publicul care accesează
site-ul Muzeului de Artă Vizuală, precum şi elevi ai Liceului de Artă Galaţi sau studenti ai
Facultăţii de Artă.
Impactul scontat al acţiunii: Se estimează că publicul gălăţean, indiferent de vârstă
sau pregătire în domeniu, va aprecia noile tendinţe reliefate în lucrările artiştilor Valentin
Neacşu şi Rodica Gherghinoiu care dau posibilitatea deschiderii unor orizonturi imaginative
de o factură modernă adecvate Muzeului de Artă Vizuală Galaţi a cărui patrimoniu este
structurat în special pe arta contemporană. De asemenea, această expoziţie îşi propune
lărgirea sferei de cunoaştere a elevilor de la Liceul de Artă, precum şi a studenţilor Facultăţii
de Artă prin punerea la dispoziţie a unui material de studiu adecvat şi conform ultimelor
căutări în domeniul plastic.
 Expoziţia „Obiect - formă - culoare”
Obiective generale: Prezentarea publicului iubitor de artă, formularea unor ambiente
estetice cu ajutorul unor obiecte în spaţiu şi parietale la care este deschisă participarea unor
artişti de prestigiu - profesori la Academia de Artă Bucureşti. Expoziţie de obiecte de artă fără
funcţionalitate, dar cu efecte estetice, destinate spatiilor convenţionale şi neconvenţionale.
Obiective specifice: Folosirea spaţiului expoziţional existent al muzeului în care
lucrările participanţilor să se integreze armonios, tentant, soluţiile prezentate să ofere
publicului dezbateri estetice, comentarii.
Descrierea acţiunii: Lucrările vor fi realizate în funcţie de spaţiul existent al sălii de
expunere temporare, vor reliefa interesul unui grup de plasticieni pentru realizarea obiectului
ca exponat cu caracter artistic într-o ambianţă colectivă. Expoziţia va fi însoţită de catalog,
afiş, vernisaj, dezbatere în mass-media.
Publicul ţintă: Studenţi şi elevi din învăţământul artistic, artişti, critici, marele public.
Impactul scontat al acţiunii: Expoziţia oferă soluţii pentru ambientarea estetică unor
spaţii convenţionale sau neconvenţionale. Prezintă unele tendinţe şi preocupări din lumea
artistică din România.
 „Pro Boholţ” 2015
Obiective generale: Organizarea unei expoziţii temporare cu lucrările de pictură
rezultate din organizarea în anul 2015 a celei de a patra ediţie a taberei de creaţie PRO
BOHOLŢ. Prezentarea tradiţiilor şi a vieţii satului românesc din zona Făgăraşului, prin
intermediul unor lucrări de pictură care ilustrează peisajul şi portul popular specific zonei ori
care sunt influenţate de frumuseţile locului.
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Obiectiv specific: Promovare, pe plan local, naţional şi internaţional, a valorilor
tradiţionale româneşti şi încurajarea tinerilor artişti în abordarea subiectelor de gen legate de
tradiţia locală, zonală sau naţională care au avut un trecut şi pot avea un viitor.
Descrierea acţiunilor: Preluarea lucrărilor de la organizatorul şi finanţatorul taberei
de creaţie. Fotografierea lucrărilor. Prelucrarea fotografiilor în vederea conceperii materialelor
promoţionale, catalog, afiş, invitaţii, etc. Organizarea expoziţiei, panotarea lucrărilor.
Deschiderea oficială a expoziţiei.
Publicul ţintă: Tinerii artişti, elevii, studenţii sau absolvenţii instituţiilor de învăţământ
artistic plastic.
Impactul scontat al acţiunii: Diseminarea şi asimilarea mesajului de valorizare a
culturii tradiţionale româneşti.
 Concursul „Camil Ressu”- Atelierul tânărului creator - expoziţie de pictură.
Obiective generale: Promovarea tinerilor creatori din instituţiile de învăţământ de
profil din ţară.
Obiective specifice: Prezentarea creaţiei plasticienilor formaţi la liceele de artă din
România în noua formulă de expresie a anului 2015.
Descrierea acţiunii: Realizarea expoziţiei pe baza selecţiei de lucrări din opera
recentă a tinerilor plasticieni. Dezbateri privind abordarea actuală a soluţiilor plastice propuse
de tinerii artişti.
Publicul ţintă: Specialişti din domeniul artei, tineri plasticieni de la Liceul de Artă
„Dimitrie Cuclin” şi Facultatea de Arte Galaţi.
Impactul scontat al acţiunii: Implicarea publicului tânăr şi a creatorilor aceleaşi
generaţii în activităţile Muzeului de Artă Vizuală Galaţi. Perceperea ofertei muzeului privind
promovarea creaţiei artistice de valoare.
 Expoziţia „Florian Crihană”- grafică
Obiective generale: Promovarea creaţiei plasticianului Florian Crihană în plan intern,
în condiţiile în care, acesta este mult mai bine cunoscut în plan internaţional.
Obiective specifice: Valorificarea creaţiei unui artist gălăţean cunoscut în mediile
internaţionale.
Descrierea acţiunii: Organizarea expoziţiei şi interpretări grafice de moment cu
ocazia Nopţii muzeelor.
Publicul ţintă: Publicul larg în general, dar şi publicul tânăr, studenţi, elevi.
Impactul scontat al acţiunii: Expoziţia având loc în perioada manifestărilor legate de
Ziua şi Noaptea Muzeelor, se scontează o creştere a numărului de vizitatori.
 Expoziţia “Ştefan Buţurcă”
Obiective generale: Obiectivul general al acestui proiect este să prezinte publicului
pe unul dintre continuatorii marilor înaintaşi ai artei româneşti moderne şi contemporane.
Scoaterea în evidenţă a artiştilor cu o experienţă bogată în activitatea artistică din cadrul
artelor plastice şi decorative contemporane.
Obiective specifice: Se urmăreşte conturarea direcţiilor mari, urmate de dezvoltarea
artei în perioada aceasta, ţelurile urmărite, unele dintre mijloacele folosite în atingerea
obiectivelor propuse, unele rezultate mai de seamă. Ştefan Buţurcă este un artist ale cărui
lucrări merită cunoscute cât mai bine de către publicul vizitator al Muzeului de Artă Vizuală
Galaţi. Este un artist viguros, cu o evoluţie ascendentă, care s-a impus printr-un discurs
plastic original, exprimat cu mijloace care îl individualizează în contextul artei tecucene şi
naţionale. Arta sa este o expresie a libertăţii, o lume care aparţine imaginarului, cu realizări
decorative şi simbolice bazate pe un sistem propriu de valori şi reprezentări.
Descrierea acţiunii: Vizitatorii Muzeului de Artă Vizuală din Galaţi vor fi în contact cu
un grup de aproximativ 60 lucrări de pictură, realizate de Ştefan Buţurcă, reprezentative din
cât mai multe puncte de vedere pentru arta plastică românească.
Publicul ţintă: Beneficiari direcţi vor fi artiştii plastici profesionişti sau amatori, criticii
de artă, profesori de educaţie artistică plastică, toţi cei ce studiază şi vor să devină ceatori de
artă plastică (elevi, autodidacţi, etc.). Beneficiari indirecţi vor fi toţi iubitorii de artă
contemporană care doresc să cunoască direct prin creaţii sau alte surse artişti plastici
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contemporani valoroşi cu mare experienţă profesională, şi desigur persoanele care vor să se
iniţieze în cunoaşterea şi înţelegerea artei plastice.
 “Artişti români în diaspora - Expoziţie personală George Bodocan”
Obiective generale: „Artişti români în diaspora - Expoziţie personală George
Bodocan”. Se urmăreşte familiarizarea publicului vizitator cu un mod novator de a construi
actul artistic, precum şi oferirea oportunităţii de a realiza şi contempla arta într-un cadru
modern. Punerea la dispoziţia publicului vizitator a unei expoziţii cu lucrări de grafică
aparţinând unui artist român care trăieşte şi creează în afara graniţelor ţării. Expoziţia va fi
însoţită de pliant, material foto, proiecţii ilustrând diverse tipuri de abordare a imaginii şi a
actului creativ din opera artistului George Bodocan.
Obiective specifice: Punerea la dispoziţia elevilor de la Liceul de Artă ”D. Cuclin”, a
studenţilor Facultăţii de Artă şi publicului vizitator a unui material didactic relevant atât prin
material şi modul de expunere cât şi realizarea unui catalog. Familiarizarea publicului
vizitator cu o altă latură a plasticii contemporane, a unui alt tip de imagine şi a unei tehnici si
tehnologii de interpretare a ei diferită de mijloacele clasice.
Descrierea acţiunii: Selectarea lucrărilor, panotarea expoziţiei, realizarea pliantului
informaţional (machetare, tehnoredactare computerizată, foto, etc), vernisaj însoţit de o micro
prelegere, promovare a expoziţiei prin mijloace mass-media.
Publicul ţintă: Public vizitator din toate categoriile de vârstă, publicul care accesează
site-ul Muzeului de Artă Vizuală, precum şi elevi ai Liceului de Artă Galaţi sau studenţi ai
Facultăţii de Artă.
Impactul scontat al acţiunii: Se estimează că publicul gălăţean, indiferent de vârstă
sau pregătire în domeniu, va aprecia noile tendinţe reliefate în lucrările artistului George
Bodocan, care dau posibilitatea deschiderii unor orizonturi imaginative de o factură modernă
adecvate Muzeului de Artă Vizuală Galaţi, al cărui patrimoniu este structurat în special pe
arta contemporană. De asemenea, această expoziţie îşi propune lărgirea sferei de
cunoaştere a elevilor de la Liceul de Artă, precum şi a studenţilor Facultăţii de Artă prin
punerea la dispoziţie a unui material de studiu adecvat şi conform ultimelor căutari în
domeniul plastic.
 „Expoziţia Mirela Iordache”
Obiective generale: Studiul creaţiei contemporane româneşti, a diferitelor tendinţe
din domeniul picturii.
Obiective specifice: Valorificarea prin intermediul expoziţiei a unui artist afirmat în
peisajul plastic românesc şi care apare într-o nouă etapă a creaţiei pe simezele muzeului
nostru.
Descrierea acţiunii: Manifestarea îşi propune să studieze etapa actuală de creaţie a
unui plastician, în opera căruia, elementele figurative de absorbţie clasică se întrepătrund. În
aceeaşi măsură, pictura sa este unul din cazurile interesante în care trimiterea către tradiţie
şi limbajul înnoitor pot fi întâlnite într-o sinteză originală. Arta lui se configurează în cadrul
unui specific afirmat al şcolii româneşti de pictură.
Publicul ţintă: Publicul larg în general, dar şi publicul tânăr, studenţi, elevi.
Impactul scontat al acţiunii: Valorificarea creaţiei plastice contemporane. Studiul
creaţiei plastice în vederea lărgirii patrimoniului muzeal, în contextul noului muzeu.
 Expoziţia “Peisajul în arta românească”
Obiective generale: Studierea artei româneşti.
Obiective specifice: Promovarea patrimoniului muzeului şi valorificarea lui prin
expoziţii temporare în cadrul muzeului.
Descrierea acţiunii: Proiectul urmăreste să pună în circuitul expoziţional o suită de
lucrări care nu sunt prezente în mod obişnuit în muzeu. Manifestarea are menirea să
completeze astfel expoziţia permanentă a muzeului, printr-o selecţie de autori care au cultivat
peisajul. Acest gen are o semnificaţie importantă în pictura modernă şi în mod special în
pictura romanească. Cultivat de Nicolae Grigorescu în secolul al XIX-lea, peisajul a devenit o
modalitate de aprofundare a mijloacelor plastice în prima jumătate a secolului XX şi chiar în
arta contemporană. Expoziţia va aduce pe simezele instituţiei lucrări păstrate în depozitele
muzeului şi care nu au mai fost expuse în ultimii ani, aparţinând unor mari personalităţi ale
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artei româneşti: Ştefan Popescu, Lucian Grigorescu, Vasile Popescu, H. Catargi, Al.
Ciucurencu, R. Schweitzer- Cumpănă, etc....
Publicul ţintă: Publicul de toate vârstele, studenţi, elevi din învăţământul artistic.
Impactul scontat al acţiunii: Atragerea publicului către muzeu.Valorificarea
patrimoniului muzeului. Educaţia estetică a publicului.
 “Expoziţie personală Nicolae Săftoiu”
Obiective generale: Punerea la dispoziţia publicului vizitator a unei expoziţii cu lucrări
de pictură însoţită de pliant, material foto, proiecţii ilustrând diverse tipuri de abordare a
imaginii şi a actului creativ din opera artistului Nicolae Săftoiu.
Obiective specifice: Punerea la dispoziţia elevilor de la Liceul de Artă ”D. Cuclin” şi
publicului vizitator a unui material didactic relevant atât prin material şi modul de expunere
cât şi realizarea unui catalog. Familiarizarea publicului vizitator cu o altă latură a plasticii
contemporane, a unui alt tip de imagine şi a unei tehnici şi tehnologii de interpretare a ei
diferită de mijloacele clasice.
Descrierea acţiunii: Selectarea lucrărilor, panotarea expoziţiei, realizarea pliantului
informaţional (machetare, tehnoredactare computerizată, foto, etc), vernisaj însoţit de o micro
prelegere, promovare a expoziţiei prin mijloace mass-media.
Publicul ţintă: Public vizitator din toate categoriile de vârstă, publicul care accesează
site-ul Muzeului de Artă Vizuală, precum şi elevi ai Liceului de Artă Galaţi sau studenţi ai
Facultăţii de Artă.
Impactul scontat al acţiunii: Se estimează că publicul gălăţean, indiferent de vârstă
sau pregătire în domeniu, va aprecia noile tendinţe reliefate în lucrările artistului Nicolae
Săftoiu, care dau posibilitatea deschiderii unor orizonturi imaginative de o factură modernă
adecvate Muzeului de Artă Vizuală Galaţi al cărui patrimoniu este structurat în special pe arta
contemporană. De asemenea, această expoziţie îşi propune lărgirea sferei de cunoaştere a
elevilor de la Liceul de Artă, precum şi a studenţilor Facultăţii de Artă prin punerea la
dispoziţie a unui material de studiu adecvat şi conform ultimelor căutari în domeniul plastic.
 Expoziţia de pictură „ David Sava”
Obiective generale: Studiul creaţiei contemporane româneşti, a diferitelor tendinţe
din domeniul picturii.
Obiective specifice: Valorificarea prin intermediul expoziţiei a unui artist afirmat în
peisajul plastic românesc şi care apare într-o nouă etapă a creaţiei pe simezele muzeului
nostru.
Descrierea acţiunii: Manifestarea îşi propune să studieze etapa actuală de creaţie a
unui plastician în opera căruia elementele figurative de absorbţie clasică se întrepătrund. În
aceeaşi măsură, pictura sa este unul din cazurile interesante în care, trimiterea către tradiţie
şi limbajul înnoitor, pot fi întâlnite într-o sinteză originală. Arta lui se configurează în cadrul
unui specific afirmat al şcolii româneşti de pictură.
Publicul ţintă: Publicul larg în general, dar şi publicul tânăr, studenţi, elevi.
Impactul scontat al acţiunii: Valorificarea creaţiei plastice contemporane. Studiul
creaţiei plastice în vederea lărgirii patrimoniului muzeal.
 “Expoziţia - Restaurare, conservare şi valorificare a patrimoniului cultural al
Muzeului de Artă Vizuală”
Obiective generale: Restaurarea operelor de artă din patrimoniul cultural al muzeului.
Prezentarea procesului de restaurare. Expunerea operelor restaurate în spaţiul expoziţional.
Obiective specifice: Cercetare, investigare, diagnosticare, restaurare, conservare.
Descrierea acţiunii: Restaurarea operelor de artă în laboratorul de restaurare al
muzeului, organizarea unei expoziţii cu lucrările restaurate, expunerea etapelor de lucru din
timpul restaurării prin prezentarea documentaţiei fotografice.
Publicul ţintă: Specialişti, istorici, artişti, iubitori de artă.
Impactul scontat al acţiunii: Recuperarea patrimoniului, punerea în evidenţă a
operelor de artă, prezentarea procesului de restaurare.
 “Expoziţia Cristian şi Ion Radu”
Obiective generale: Studierea artei contemporane româneşti.
Obiective specifice: Promovarea zonală a artei contemporane româneşti.
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Descrierea acţiunii: Proiectul îşi propune să studieze şi să pună în valoare creaţia a
doi artişti, din generaţii diferite din Brăila, artişti care s-au afirmat în numeroase manifestări
naţionale (saloane naţionale, expoziţii tematice, tabere de creaţie, expoziţii personale în
diferite centre artistice ale ţării) şi care au un bogat palmares expoziţional. Foarte diferiţi
stilistic, ei au în comun preocuparea pentru prelucrarea imaginii reale, abstractizarea ei şi
pentru elaborarea poetică a mesajului plastic. Culoarea este un alt element de limbaj plastic
specific pentru creaţia lor, abordată din perspective diferite de fiecare dintre ei. Expoziţia
oferă publicului gălăţean o selecţie din creaţia rafinată şi plină de expresivitate a celor doi
artişti.
Publicul ţintă: Publicul de toate vârstele, studenţi, elevi din învăţământul artistic.
 Interferenţa artelor – ”Zilele Filmului Polonez”, ”British Documentary” ediţia a 4,
5-a, ”One World Romania”
Obiective generale: Includerea Muzeului de Artă Vizuală în circuitul internaţional de
promovare şi receptare a creaţiei artistice.
Obiective specifice: Amplificarea ideii deja manifestate în cadrul proiectelor Muzeului
de Artă Vizuală Galaţi, şi anume, aceea de interferenţa artelor.
Descrierea acţiunii: ”Zilele Filmului Polonez” - festival de film în care vor fi proiectate
cele mai bune filme ale anului 2014, ”British Documentary” ediţia a 4-a – în fiecare joi,
proiecţie de filme documentare britanice, ”One World Romania” – festival de film documentar
dedicat drepturilor omului.
Prezentarea de filme de scurt metraj şi de artă în ideea de amplificare a ideii de Muzeu deschidere - receptare a noilor tendinţe ale conceperii noţiunii de vizual.
Publicul ţintă: Iubitori de film, elevi şi studenţi ai sistemului de învăţământ de profil.
Impactul scontat al acţiunii: Intervenţia psihologică asupra participanţilor în sensul
refuzului produselor media subculturale. Transmiterea informaţiei către cei care nu au
participat la eveniment.
4.
../MONICA/Mobil_XP/My
Documents/Sintact
2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM - #Alte evenimente, activităţi specifice
instituţiei, planificate pentru perioada de management.
Vom continua implicarea în Programul „Luna muzeelor gălăţene”, „Organizarea de
vizite cu turişti la muzeele gălăţene”, „Săptămâna Altfel”, „ShoeBox” , „Ziua Educatorului”.etc.
În funcţie de noua structură a conducerii universităţii, care se va definitiva în 2016
şi de demararea activităţilor pentru punerea în aplicare a obiectivului „Vis Art”, intenţionăm
reluarea Taberei de Creaţie, „Arta ca Viaţă” într-o formulă care să cuprindă tehnici diverse de
exprimare artistică.
În funcţie de obiectivele prevăzute de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional
urmărim accesarea de fonduri prin Fondul Cultural Naţional .
Din cauza situaţiei destul de delicate în care se află Muzeul referitor la spaţiul
expoziţional şi mutarea patrimoniului într-o locaţie, alta decât instituţia propriu-zisă,
previziunile au în prim plan pentru perioada de management, mutarea centrului de greutate
pe campania de promovare pentru a se putea obţine reluarea proiectului privind noul muzeu
în sensul adevărat al cuvântului. Cu alte cuvinte Muzeul trebuie să fie atât de important prin
manifestările sale încât o locaţie adecvată să devină o prioritate.
F. Previzionarea evoluţiei economico - financiare a instituţiei, cu menţionarea
resurselor financiare necesar a fi alocate de către autoritate:
1. Previzionarea evoluţiei economico-financiare a instituţiei pentru perioada 2013 2016
../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM - #previzionarea evoluţiei cheltuielilor de personal ale instituţiei;
../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM - #previzionarea evoluţiei veniturilor propuse a fi atrase de către candidat, cu menţionarea
surselor vizate;
Nr.
crt.

Categorii

Anul 2016

Anul 2017

Anul 2018
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(1)

(2)

1. TOTAL VENITURI, din care
1.a. venituri proprii, din care
1.a.1. venituri din activitatea
de bază
1.a.2. surse atrase
1.a.3. alte venituri proprii
1.b. subvenţii/alocaţii
1.c. alte venituri
2. TOTAL CHELTUIELI, din
care
2.a. Cheltuieli de personal*,
din care
2.a.1. Cheltuieli cu salariile
2.a.2. Alte cheltuieli de
personal
2.b. Cheltuieli cu bunuri şi
servicii, din care
2.b.1. Cheltuieli pentru
proiecte
2.b.2. Cheltuieli cu
colaboratorii
2.b.3. Cheltuieli pentru
reparaţii curente
2.b.4. Cheltuieli de
întreţinere
2.b.5. Alte cheltuieli cu
bunuri şi servicii
2.c. Cheltuieli de capital

(3)

(4)

(5)

1.233.000 11.429.305 11.429.305
15.000
15.000
15.000
15.000
12.000
12.000
3.000

3.000

1.218.000 11.414.305 12.213.200

805.000

805.000

805.000

796.000
9.000

796.000
9.000

796.000
9.000

414.000

418.500

423.200

40.000

40.500

50.000

16.000

16.200

16.400

145.000
213.000

146.600
215.200

148.200
208.600

14.000 11.000.000 11.000.000

1. Cheltuielile de personal pentru anii 2017 şi 2018 sunt trecute la nivelul anului 2016,
pentru această categorie de cheltuială nu putem face preconizări, ele fiind modificate
strict legislativ.
2. La preconizările privind valorile pentru anii 2017 şi 2018 la capitolul Cheltuielile cu
bunuri şi servicii, s-a luat în calcul Indicele anual al preţurilor de consum (Institutull
Naţional de Statistică) pentru perioada 2013-2014 (pentru anul 2015 nefiind afişat)
rotunjit la cifra sutelor.
3. Pentru anul 2016 - Cheltuieli de capital în sumă de 14.000 lei necesari achiziţionării a
două centrale termice şi a unui aparat foto/video pentru activitatea culturală. Pentru
anii 2017 şi 2018 este alocată suma de 33 milioane lei, împărţită în 3 ani, sumă
necesară pentru realizarea unui sediu nou.
2. Numărul estimat al beneficiarilor pentru perioada managementului:
La sediu:
2016
2017
2018
Număr vizitatori
6.900
7.400
8.000
În afara sediului:
Nu putem estima numărul de beneficiari participanţi la manifestări organizate în afara
instituţiei, neavând situaţii concrete de urmărire pentru tipul acesta de beneficiar.
3. Previzionarea evoluţiei costurilor, cuprinsă în anexa nr. 2, aferente proiectelor (din
programele propuse), prin realizarea unei proiecţii financiare privind investiţiile
preconizate în proiecte, cuprinsă în anexa nr. 3, pentru întreaga perioadă de
management;
Conform Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3.
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../MONICA/Mobil_XP/My Documents/Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00127486.HTM - #4.
Proiecţia veniturilor proprii realizate din activitatea de bază, specifică instituţiei, pe
categorii de bilete/tarife practicate, cuprinsă în anexa nr. 4.
Conform Anexa nr. 4.
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ANEXA nr. 2
Categorii de investiţii în proiecte
(1)
mici
medii
mari

Limite valorice ale investiţiei în proiecte
din perioada precedentă (de la 2013 la
2016)
(2)
de la 0 lei pana la 8.000 lei
de la 8.001 lei pana la 24.000 lei
de la 24.001 lei pana la 33.623 lei

Limite valorice ale investiţiei în proiecte propuse
pentru perioada de management (de la 2016 la
2019)
(3)
de la 0 lei pana la 500 lei
de la 501 lei pana la 1.500 lei
de la 1.501 lei pana la 50.000 lei
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ANEXA nr. 3
Nr.
crt.

Programe/Surse de finanţare

(0)

(1)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Plastica gălăţeană în actualitate

“Orizonturi spaţiale în sculptura românească din Muzeul
de Artă Vizuală Galaţi”
Optimizarea structurii generale de promovare prin
intermediul internetului
Doamne ale picturii - Marinela Sânc, Paula Ribariu, Lia
Sasz, Asvadurova Ciucurencu, Lazăr Rodica,Georgeta
Năpăruş, Iacob Emilia

”Modalităţi de exprimare artistică în arta graficii
contemporane româneşti – Tehnicile de imprimare şi
desenul”
Interferenţa artelor

Categorii de
investiţii in
proiecte
(2)
mici
medii
mari
mici
medii
mari
mici
medii
mari
mici
medii

Nr. de proiecte în anul

Investiţii în proiecte în anul

Total investiţie în program

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

5

5

7

2.100

2.400

2.500

10.500

12.000

17.500

5
4

5
4

5
4

2.000
375

2.100
375

2.100
375

10.000
1.500

10.500
1.500

10.500
1.500

4

4

4

500

375

500

2.000

1.500

2.000

4

4

4

750

650

725

3.000

2.600

2.900

6

6

4

1.100

1.000

1.900

6.600

6.000

7.600

4

4

4

550

550

650

2.200

2.200

2.600

6

6

6

700

700

900

4.200

4.200

5.400

38

38

38

8.075

8.150

9.650

40.000

40.500
3.000
37.500

50.000
3.000
47.000

mari
mici
medii
mari
mici
medii
mari
mici

7.

Patrimoniul muzeal - continuă sursă de remodelare
imagistică şi de comunicare.

medii
mari

8.

Muzeul – Şcoala de Creaţie

TOTAL, din care:
1.
Surse atrase
2.
Bugetul autorităţii

mici
medii
mari

40.000
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ANEXA nr. 4
Perioada
(1)

Nr. de proiecte proprii
(2)

Nr. de beneficiari
(3)

Nr. de bilete
(4)

Anul de referinţă 2015

37

6.630

Pret redus 0.98 – 473
Pret intreg 3.92 - 339

Anul 2016

38

6.900

Pret redus 0.98 – 573
Pret intreg 3.92 - 439

Anul 2017

38

7.400

Pret redus 0.98 – 723
Pret intreg 3.92 - 539

Anul 2018

38

8.500

Pret redus 0.98 – 873
Pret intreg 3.92 - 639

3.360

151

22.800

5.298

10.256

TOTAL

Venituri propuse
(5)

812
1.793

1.012
2.282

1.262
2.821

1.512

